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Päättymässä oleva vuosi on monella ta-
paa poikkeuksellinen. Olemme kulke-
neet kriisistä toiseen. Koronapande-
miaa seurannut Venäjän raakalaismai-
nen hyökkäys Ukrainaan on johtanut 

energiakriisiin, joka puolestaan uhkaa viedä maam-
me talouden taantumaan. 

Nämä yhteiskuntaa ravisuttavat 
kriisit ovat velkaannuttaneet jul-
kista taloutta entisestään. Vaarana 
on, että velat jäävät nuorten ja tu-
levien sukupolvien maksettaviksi. 

Eduskuntavaalien jälkeen halli-
tus joutuu aloittamaan voimakkaat 
talouden tasapainottamistoimet. 
Silloin arvioidaan myös julkisen sek-
torin kantokyky, tehtävät ja vastuut 
jälleen kerran. Meidän onneksem-
me työeläkejärjestelmä ei ole uhat-
tuna. 

Eläketurvakeskus tekee kolmen 
vuoden välein arvion eläkkeiden tulevaisuudennäky-
mistä. Edellinen oli vuodelta 2019. Sen perusteella 
myös ulkomaiset arvioijat ennustivat kolmenkym-
menen vuoden päästä kohoavia työeläkemaksuja. 

Lokakuussa julkaistun arvion mukaan meidän osit-
tain rahastoiva järjestelmämme on vakaa tämän vuo-
sisadan loppupuolelle saakka. Tähän voivat myös nuo-
ret luottaa. Edellyttäen tietysti, että työtä on tarjolla 
ja että työteko maistuu.

Tällä hetkellä monilla aloilla vallitsee työvoima-
pula. Hallitus ja eduskunta siirtävät vanhuspalvelu-
lakiin säädetyn hoitajamitoituksen voimaantuloa kah-

deksalla kuukaudella eteenpäin hoitajapulaan vedo-
ten. Ravintoloissa on vajetta työntekijöistä, koska osa 
heistä siirtyi koronapandemian aikana muihin töihin. 

Yli 60-vuotiaita työelämässä olevia ja eläkeläisiä 
kannustetaan veroporkkanoilla jatkamaan työelä-
mässä. Ensi vuonna he saavat suoraan verosta tehtä-

vän työtulovähennyksen. Vähennys 
on iän mukaan 200–600 euroa vuo-
dessa. Kevennys koskee myös työ-
tä tekeviä eläkkeensaajia. 

Sosiaalivakuutusmaksut keve-
nevät iän myötä. Työttömyysvakuu-
tusmaksua ei peritä 65 vuotta täyt-
täneiltä. Eläke- ja päivärahamak-
sut eivät koske yli 68-vuotiaita työn-
tekijöitä.

Kun keväällä elinkustannusin-
deksi alkoi nousta, vaatimukset tai-
tetun indeksin muuttamisesta lop-
puivat kuin seinään. Päinvastoin piti 
pelätä, ettei kukaan päättäjistä ar-

vaisi sen tuovan kerrankin kohtuullisen korotuksen 
maksussa oleviin eläkkeisiin.

Korotus ei kuitenkaan riitä korvaamaan kohon-
neita sähkön, polttoaineiden, lippujen, kahvin, ruu-
an ja korkojen nousua. Verotkin vievät osan korotuk-
sesta.

Liikkukaa, nukkukaa riittävästi ja syökää hyvällä 
mielellä terveellisiä ruokia. Joulun ja uuden vuoden 
aika ovat erinomainen hetki muistaa ja ylläpitää so-
siaalisia suhteitanne. Toivotan Teille kaikille oikein 
hyvää joulua sekä terveyttä vuodelle 2023.
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