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tettu, vaikka Suomessa ikärakenne onkin 
epäedullinen. Työeläkejärjestelmämme elä-
kevarat ovat yli 200 miljardia euroa.  Viime 
vuonnakin varat kasvoivat yli 10 miljardia 
euroa. Tämä johtui rahastojen tuotosta. Ei 
ole mitään syytä olettaa, että nämä tuo-
tot loppuisivat kokonaan. Totean vertailun 
vuoksi, että valtion budjetin loppusumma 
on vähän yli 50 miljardia euroa. Kansanta-
louden kasvu, sijoitusten tuotto, maamme 
työllisyystilanne, maahanmuutto, syntyvyys 
ja monet muut tekijät vaikuttavat lopulta 
siihen, miten eläkevarat kehittyvät tulevai-
suudessa. Pelon lietsominen ei ole kenen-
kään etu.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää 
syksyä ja voimia elämäänne. Liikkumista 
kannatta jatkaa, myös ulkona, vaikka säät 
ovatkin muuttuneet vähän kosteimmiksi ja 
viileimmiksi. Oikea pukeutuminen auttaa 
asiaa.

Kauniainen 17.9.2018

Erkki Kangasniemi
puheenjohtaja

erkki.kangasniemi@gmail.com

sevalta eläkeläiseltä peritään ns. raippavero, 
joka on 5,85 %. Hänen verotuksensa on jo 
muutoinkin korkeampi kuin palkansaajalla 
kuten aikaisemmin jo totesin. Palkansaajan 
vastaava lisävero on 2 % ja sitä maksetaan 
vasta yli 73 000 euron vuosiansioista. Pal-
kansaajan lisävero on määräaikainen toisin 
kuin eläkeläisillä.

Valtaosa OSJ:n jäsenkunnasta saa elä-
kettä 1 600–2 700 €/kk. He kaikki olisi-
vat maksajia tässä uudessa indeksimallissa. 
Positiivisesti se alkaisi vaikuttaa vasta alle 
1400 euron kuukausieläkkeissä ja siinäkin 
kohtaa kovin vähän. En mitenkään voi hy-
väksyä sellaisia muutoksia, jotka heikentäi-
sivät entisestään jäsenkuntamme tulevaa 
eläkekertymää. Näistä eläkkeistä ei juuri 
ole mahdollista säästää Jouko Kiven mai-
nitsemaa vaurautta jälkeläisille.

Liian pienten eläkkeiden ongelmaa ei 
voida hoitaa siten, että muiden eläkeläis-
ten eläkkeitä leikataan. Suurta eläkettä 
saavia on sitä paitsi niin vähän, että raha 
ei riittäisi reilusti yli puolen miljoonan elä-
keläisen ongelman hoitamiseen, vaikka täl-
tä joukolta vietäisi tuleva eläkkeen kehitys 
kokonaan.  Alle 1400 €/kk ansaitsevia elä-
keläisiä on noin 700 000. Politikkojen tu-
lee ratkaista pienten eläkkeiden ongelma 
muulla tavalla.

Lopuksi vielä eläkejärjestelmämme luo-
tettavuudesta. Näyttää siltä, että pelotte-
lu eläkevarojen loppumisesta on ylimitoi-

Tässä lehdessä julkaistu Jouko Kiven kir-
joitus on hyvä osoitus siitä, miten taitavas-
ti niin sanottua kustannusneutraalia eläke-
indeksin muutosmallia on markkinoitu. 
Jouko kannattaa uutta mallia. Hän toteaa, 
että suurta eläkettä saavilla on varaa luo-
vuttaa omastaan.

OSJ:n puheenjohtajana haluan puolustaa 
jäsenkuntamme oikeudenmukaista asemaa 
ja eläkkeen kehitystä. Seuraavassa tietoa 
siitä, mihin perustan nämä järjestömme 
näkemykset.

Suomessa keskimääräinen eläke on  
1 656 €/kk. Noin 40 % saa eläkettä alle  
1 250 €/kk.

 Aikaisempien ikävien indeksimuutosten 
johdosta eläkeläisen ansiokehitys on ollut 
selvästi huonompaa kuin palkansaajan an-
siokehitys. Esimerkiksi vuodesta 2000 pal-
kansaajan ostovoima on kasvanut keski-
määrin 33 %. Saman ajan eläkkeellä olleella 
ostovoiman kehitys on ollut noin 10 %. Pi-
demmällä aikavälillä ero on huomattavasti 
suurempi.

Myös verotuksessa eläkeläisiä koh-
dellaan kaltoin. Esimerkiksi 1 500 euroa 
kuukaudessa eläkettä saava henkilö mak-
saa veroa keskimäärin 9 % enemmän kuin 
palkansaaja. Osa johtuu pääosin siitä, että 
eläkeläinen maksaa verona uudelleen koko 
työeläkemaksun, jonka hän jo kertaalleen 
on maksanut.

Yli 4 000 €/kk (47 000 €/vuosi) ansait-
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