
 
 

 

www.sosdem.info  02.12.2010 1/2 
 

 

 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

  

  Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
  Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat  
 

Älkäämme jättäytykö gallupien armoille.  

Ne elävät omaa elämäänsä eivätkä äänestä.  

Työntekijänä vaalikampanjani keskittyy työllisyyteen, pieni- palkkaisten (jotka useimmiten ovat 

matalapalkka- aloilla työskenteleviä naisia)ja vähävaraisten perustoimeentulon parantamiseen sekä 

työttömyys- ja eläke-etuuksien turvaamiseen.  

Tähän luonnollisesti liittyy oikeudenmukainen verotus jossa maksut määräytyvät maksukyvyn mukaan. 

Verotuksen painopisteen siirtäminen tasaverotuksen suuntaan lisää eriarvoisuutta ja aiheuttaa 

pienituloisille kohtuuttomia vaikeuksia selviytyä ilman tukiverkoston apua. (arvonlisävero ja asunnon 

kiinteistövero koskevat eniten pienituloisiin.  

Asuntovelkojen verovähennysoikeuden poistoa ei pidä toteuttaa.  

Lisäksi suunnitteilla on uusia energia ja ympäristöveroja sekä mm. makeis- ja virvoitusjuomavero joka 

toteutuessaan vaikuttaisi kotimaisen elintarvikealan työllisyyteen heikentävästi ja asettaisi sen 

eriarvoiseen asemaan ulkomaiseen tuontiin verrattuna. 

SDP on tehnyt loistavaa työtä laatiessaan vaihtoehtobudjetin jossa satsataan työllisyyteen ja valtion velanoton 

vähentämiseen. 

 SDP:n työelämän reformi jossa painopiste on aivan oikein työelämän kehittämisellä jotta jaksettaisi työssä 

kauemmin ja mekaanisen eläkeiän nostosta puhuminen voitaisiin lopettaa.  

Olen sitä mieltä että 40 kokoaikaisen työntekovuoden täytyttyä henkilön pitää päästä viimeistään 63 ja 
halutessaan jo 60 vuotiaana eläkkeelle.  
Halutessaan voi jokainen kuntonsa mukaan jatkaa 68 vuotiaaksi. 

Tärkeämpää kuin pitää vajaakuntoisia töissä mahdollisimman pitkään on saada nuoret töihin pois 

syrjäytymisvaarasta ja maksamaan tulevia eläkkeitä.  

Nuorempi sukupolvi on tottunut ajatukseen määräaikaisista työsuhteista ja useiden ammattien hankkimisesta 

sekä osa-aikaisesta työnteosta. Elämän suunnittelu pitkällä tähtäimellä on tällaisessa tilanteessa kuitenkin 

epävarmaa ja vaikeaa. Yhteiskunnan on saatava aikaan työlainsäädäntö joka turvaa heillekin tarvittavan 

toimeentulon ja estää esim. liian pitkään jatkuvan työsuhteen ketjuttamisen.  

Vuokratyöntekijöiden työsuhdeturvaa on parannettava, otettava käyttöön takuupalkka ja lomapankki. 

 Harmaa talouden kitkemisessä lisää resursseja valvontaan, käännetty arvonlisävero rakennusalalle ja 

ryhmäkanneoikeus ammattiliitoille.    

Työehtosopimuksista neuvoteltaessa nykyinen työnantajien sanelukäytäntö pitää muuttaa yhteisesti asioista 

sovittaviksi liittojen välisiksi neuvotteluiksi. Nyt yhteiskuntarauhaa rasittavat jatkuvat lakonuhat ja 

vastakkainasettelu työmarkkinakentässä.  

En oikein suostu uskomaan että asioille ei voi tehdä mitään jos halutaan. Työeläkkeiden taitetun indeksin 

muuttamista 50 + 50 malliksi, jolloin kuluttajaindeksi ja ansiotasoindeksi vaikuttaisivat yhtä paljon eläkkeen 

määrään ei muka voida tehdä koska se tulee niin kalliiksi. 

 Oikeudenmukaisuudella ei kuitenkaan ole hintalappua. Muutos pitäisi tehdä jo senkin takia että käytössä 

oleva elinaikakerroin syö jatkossa tulevista eläkkeistä useita prosentteja joka heikentää entisestään 

tulevaisuudessa eläkkeiden tasoa. ( 67 s 9 % ja 87 s 15 %) Mikä taas lisää sosiaalisella puolella menojen 

kasvua erilaisten toimeentulotukien muodossa.  

Valtion on annettava pääkaupunkiseudulla enemmän kuntien verotuloista omaan käyttöön.  



 
 

 

www.sosdem.info  02.12.2010 2/2 
 

 

 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

  

  Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
  Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat  
 

Kuntien valtionosuuksia on korotettava. Ei voi jatkua niin että lisätään vastuita mutta ei osoiteta lisää rahaa. 

Kunnissa palvelujen tarve kasvaa vanhusväestön lisääntyessä ja työttömyysmenojen sekä toimeentulotuen 

kasvaessa.  

Palveluiden ulkoistamisessa on käytettävä erityistä harkintaa koska se ei tule yleensä halvemmaksi ja 

vaikeuttaa laadullista valvontaa.  

Omaishoidontuki tulisi siirtää kuntien vastuulta valtiolle ja selvittää myös erikoissairaanhoidon osalta tämä 

mahdollisuus.  

Vantaalaisena on pakko sanoa ei Helsinki- Vantaan yhdistämiselle ja kyllä 14 kunnan yhteistyölle. 

Minkälainen malli valitaan on sitten ajan kysymys. Periaatteessa en kannata montaa päällekkäistä 

päätäntäelintä joka lisäisi pyrokratiaa ja toimisi raskaasti. 

Uskon Mikael Jungnerin sanoin että kaikki on mahdollista jos tarpeeksi haluaa. Saadakseen muutoksia 

aikaan täytyy olla siellä missä asioista päätetään. Tämä koskee ehdokkaita sekä puoluetta ensi kevään 

vaaleissa. 

 

SDP on ehdottanut. 

- Pääomaveron kiristämistä sekä muuttamista progressiiviseksi 

- Pörssikaupan verotuksen tehostamista 

- Windfall-veron käyttöönottoa 

- pakkausveron käyttöönottoa 

 

 

 

  

 


