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Sosiaaliturvauudistus

euraavat eduskuntavaalit ovat ensi vuoden huhtikuun alkupäivinä. Puolueet
ovat jo alkaneet valmistautua niihin. Sen
lisäksi, että etsitään ehdokkaita, myös
tavoitteita hallitusneuvotteluihin on te-

työeläkejärjestelmän sääntöjä muuttamalla.
Olemme tuottava kansanosa, emme menoerä. Me
myös maksamme veroja eläkkeestämme ja tuemme
työllisyyttä käyttämällä lukuisia palveluja. Haluamme tiedoillemme ja kokemuksillemme arvostusta.
keillä.
Useimmat komitean käsittelyssä olevat asiat eiMyös OSJ valmistelee kevään ja syksyn aikana ta- vät koske keskimääräistä eläkettä saavia. Kannattaa
voitteitamme seuraavan hallituksen hallitusohjel- kuitenkin olla hereillä. Jos komiteassa syntyy yhteismaan. Esitämme ne kaikille puolueille, ehdokkaille, ymmärrys uudistamisesta, toteuttajaksi ryhtyy uusi
keskusjärjestöille ja muille eläkeläisjärjestöille.
hallitus, olivatpa sen puolueet mitkä tahansa.
Tärkein asia tuntuu tällä hetkelMaamme työllisyystilanne on
lä olevan komiteavaiheessa oleva sosaatu paranemaan. Mutta valtion
siaaliturvauudistus. Kaikkien puovelka on kohonnut koronatoimista
lueiden edustajat pohtivat uudistukjohtuen kohtuuttomaksi. Kun nyt
sia, jotka ulottuvat yli vaalikausien.
Ukrainan sota on lisännyt velkaanE mme va st u st a
tumista ja tekee talouskasvun arSelvitettävinä ovat perustulo,
vaamattomaksi, korkojen nousu on
negatiivinen tulovero, perustili, yksi
p ie n t e n e lä ksuuri uhka.
perusturvaetuus ja osallistumistuke id e n ko rotlo. Keskusteluja on käyty myös asuTällöin työttömyyden ja velant
a
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a
,
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mistuen kehittämisestä. Tällä hethoidon kulut vievät rahat, joilla pis it ä e i s a a t e h d ä
kellä yhteiskunta maksaa useita
täisi hoitaa kasvavia terveys- ja sot yö e lä ke jä r je s siaalimenoja sekä muita hyvinvoinkymmeniä etuuksia joko kaavamaisesti tai harkinnanvaraisesti.
tiimme liittyviä ratkaisuja. Rahaa
t e lmä n s ä ä n t ö jä
OSJ on opettajataustaisten eläolisi pakko riittää myös koulutuksen
mu u t t a ma lla .
keläisten edunvalvontajärjestö. Kosja varhaiskasvatuksen tilan ja palkka edustamme korkeasti koulutetkojen korjaamiseen.
tuja keskituloisia eläkkeensaajia, emme voi hyväksyä
Lisää liikettä on tämänvuotinen teemamme yhdessä muiden ikäihmisten järjestöjen kanssa. Netistasaeläkkeitä. Tällainenkin on mainittu.
Olemme vuorollamme osallistuneet eläkkeiden tä löytyy hyviä ohjeita ja vihjeitä. Niitä voi itsekin kekmaksamiseen palkkamme perusteella. Myös tulevai- siä. Ei ole kovinkaan tärkeää, miten liikkuu, kunhan
suudessa eläkkeen on perustuttava työssäoloaikaan vain liikkuu.
ja silloin maksettuun palkkaan. Emme vastusta pienHyvää kevättä ja aurinkoista kesää teille kaikille.
ten eläkkeiden korottamista, mutta sitä ei saa tehdä
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