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Oikeudenmukaisuudella ei ole hintalappua  
  
Kun joku asia on kansalaisten mielestä kerta kaikkiaan väärin, niin siinä ei auta 
selitteleminen että asian korjaaminen tulee liian kalliiksi. 
 
Eläkkeiden maksuperusteet tulee ottaa uuteen tarkasteluun jo senkin takia että nyt käytössä 
oleva elinaikakerroin syö tulevista eläkkeistä useita prosentteja tulevaisuudessa. 
Kaikki verotukselliset toimenpiteet joilla eläkeläisten ostovoima ja toimeentulo turvataan 
tulevaisuudessa on otettava käyttöön ja eläkeindeksiä on muutettava 
oikeudenmukaisemmaksi. 
 
Tulevaan vanhuspalvelulakiin pitäisi mielestäni kirjata vanhustenkodeissa ja hoitolaitoksissa 
vähimmäishoitohenkilökunnan määrä vanhusta kohden koska suositukset yksistään eivät näy 
riittävän. Valvonta- ja hoitotoimenpiteiden voimaan saattaminen sen jälkeen kun hoidon 
arviointi vanhuksille on suoritettu, on yksi tärkeimpiä asioita vanhusten hoidossa. 
Henkilökunnan tarve ja kustannukset lisääntyvät kunnissa mutta ovat välttämättömiä ja 
vaativat valtion osallistumista kustannuksiin enemmän. Useissa kunnissa 
perusterveydenhuoltoa ei saada toimimaan asianmukaisesti. Tämä on todellisuutta myös 
maan metropolialueella.  
 
Jatkuvasti törmää vaalitilaisuuksissa samaan asiaan eli kansalaiset eivät saa 
terveyskeskuksista apua vaan joutuvat odottelemaan lääkäriaikoja kohtuuttoman pitkään. 
Päästään ehkä terveydenhoitajan arviointiin mutta ei lääkärille. 
Kunnat yrittävät houkutella lääkäreitä kaikin mahdo llisin keinoin.   
Vanhusväestön lisääntyessä tilanne vain pahenee. Terveyskeskustyöskentely on tehtävä 
työaikasuunnittelun osalta houkuttelevammaksi ja purettava mahdollisuus ottaa yksityisellä 
puolella palkka pääomatuloina. Vaarana nykytilanteessa on että terveyskeskuspalvelut 
ajautuvat kokonaan ulkomaisten yritysten hallintaan. Kun kunnalliset palvelut ajetaan alas 
on pakko tyytyä yksityisiin palveluihin, joiden hintoja ja laatua ei enää pystytä valvomaan. 
 
Hyvä työelämä - paremmat palvelut  
 
Vain työllisyyttä lisäämällä voidaan taata kaikille riittävät peruspalvelut tulevaisuudessa. 
Verotuksen keinoin tuloerojen tasaaminen on välttämätöntä. Pienyrittäjyyttä pitää tukea enemmän 
ja isommilta yrityksiltä edellyttää yhteiskuntavastuullista työllistämistä energia - ja verohelpotusten 
vastineeksi. Työntekijöiden irtisanomissuojaan ja uudelleen koulutukseen on tehtävä parannuksia. 
Mekaanisen eläkeiän nostosta puhumisen sijaan keskitytään työssä jaksamiseen ja ehkäisevään 
työterveyshuoltoon. Nykyinen eläkeikäjärjestelmä on joustava ja antaa mahdollisuuden myös 
pidempään työuraan.  
 

↓ 



 
 

 

www.sosdem.info  25.03.2011 2/2 
 

 
 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

  
  Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

  Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat  

 

Nuoret töihin pois syrjäytymisvaarasta ja pitkäaikaistyöttömät jotka eivät enää kykene 
kuntoutumaan työmarkkinoille saatetaan eläkejärjestelmän piiriin. 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 työsuhteen laadusta riippumatta ja estää esim. liian pitkään jatkuvan 
työsuhteen ketjuttamisen.  
 
Uskon että asioihin voi vaikuttaa jos tarpeeksi haluaa ja on valmis tekemään työtä päämääriensä 
eteen. Siksi eduskuntavaaliehdokkaana täydestä sydämestä 
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