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Minulle on esitetty usein toiveita 
siitä, että eläkeläisille pitäisi pe-
rustaa oma puolue.  Vaihtoehto-

na on ollut, että seniorit ja seniorijärjestöt 
lisäisivät olennaisesti yhteistyötään. Heidän 
tulisi asettaa yhteisiä tavoitteita kaikkien 
eläkeläisten etujen puolustamiseksi.

Eläkeläisten omia puolueita on kyllä ai-
kaisemmin yritetty perustaa, mutta todella 
huonolla menestyksellä. Esimerkiksi vuon-
na 1985 perustettiin Suomen Eläkeläisten 
Puolue SEP. Se hajosi hyvin nopeasti sisäi-
siin ristiriitoihin. Tämän seurauksena puo-
lueesta erotetut perustivat uuden kilpaile-
van puolueen. 

 Vaaleissa kumpikaan näistä puolueista 
ei menestynyt. Parhaimmillaan äänimäärä 
oli prosentin paikkeilla, usein selvästi alle 
sen. Nyt nämä molemmat puolueet ovat 
poistuneet kuvioista.

Meitä eläkeläisiä on valtavan iso joukko, 
nyt jo noin 1,6 miljoonaa. Halutessaan tällä 
joukolla olisi kyllä vaikutusvaltaa. 

Meillä suuret eläkeläisjärjestöt ovat kui-
tenkin vahvasti poliittisesti sitoutuneita. 
Lähes kaikilla puolueilla on oma seniori-
järjestönsä. Lisäksi nämä poliittiset järjes-
töt kuuluvat Eläkeläisliittojen etujärjestö 
EETUun. Me kyllä haluaisimme tehdä yh-
teistyötä näiden järjestöjen kanssa ja aset-
taa yhteisiä tavoitteita kaikkien eläkeläisten 
aseman parantamiseksi.

Keskeiset eläkeläisten edunvalvontaan 

vaikuttavat asiat liittyvät verotukseen ja 
eläkeindeksien kehitykseen.  Valitettavasti 
yhteisiä näkemyksiä näissä asioissa ei ole 
löytynyt. Monet edellä mainituista järjes-
töistä haluaisi parantaa pienten eläkkeiden 
kehitystä siirtämällä rahat niiltä, jotka ovat 
aikanaan kouluttaneet itsensä vaativiin teh-
täviin ja maksaneet palkastaan korkeampia 
eläkemaksuja ja siten saavat vähän keski-
määräistä parempaa eläkettä. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että 
ongelmaa ei hoidettaisi eläkeyhtiöiden ei-
kä valtion varallisuudesta, vaan maksajina 
olisivat esimerkiksi opettajat ja muut aka-
valaiset. Tämän kaltaiseen yhteistyöhön me 
emme ole valmiita.

Toki pieniä eläkkeitä on tarpeen korot-
taa, mutta ei se saa tapahtua muiden eläke-
läisten kustannuksella.

Tätä kirjoitettaessa ulkona on todel-
la upea keväinen sää, vaikka helmikuu on 
vasta puolessa välissä. Lehden ilmestyessä 
on kevät hyvin pitkällä, ainakin eteläises-
sä Suomessa. Silloin eduskuntavaalit ovat 
hyvin lähellä. Ennakkoäänestys alkaa jo 3. 
huhtikuuta ja vaalipäivä on 14. huhtikuuta.  

Vaalipuheissa on varmasti noussut esil-
le kaksi seniorien kannalta tärkeää tee-
maa. Toinen on sote-uudistus ja toinen 
vanhusten hoito. Puolueet syyttelevät 
toisiaan, vaikka kaikki ovat syyllisiä nykyti-
lanteeseen. Valitettavasti myös vastuutto-
mia lupauksia on alkanut ilmestyä entistä 

enemmän vaalien lähestyessä. Toivottavasti 
äänestäjät ovat tarkkana, eivätkä luota lä-
heskään kaikkeen, mitä poliitikot vaalien 
edellä kernaasti lupaavat.  Valtion velan li-
sääminen olisi todellakin vastuutonta. Sen 
maksajina olisivat tulevat sukupolvet.

Ilmoista riippumatta muistakaa liikkua. 
Jo pienestäkin säännöllisestä päivittäisestä 
liikkumisesta on suuri hyöty. Silloin pysyt 
entistä pidempään hyvässä kunnossa ja ky-
kenet suoriutumaan päivittäisistä askareis-
tasi itsenäisesti. Pienellä vaivalla parannat 
näin elämänlaatuasi olennaisesti.

Kauniaisissa  17.2.2019

Erkki Kangasniemi 
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Eläkeläisille oma puolue?
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