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MUISTIO ELÄKELAKEJA KOSKEVASTA KURSSISTA

KESKUSTELUTILAISUUS KURSSIN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA
Paikka Matinkylän Pirtti
Aika 5.1.2023 klo 16.00-17.00
Läsnä 8 eläkeläistä

TILAISUUDEN TARKOITUS
Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella eläkelakeihin liittyvän kurssin suunnittelusta ja sen 
toteuttamisesta . 
Kurssin suunnittelu on ollut vireillä kolmisen vuotta.
Tilaisuudessa oli tarkoitus keskustella kaikistaa pääotsikoiden aiheista. Keskustelu jäi joiltakin 
osin hyvin vähäiseksi, koska tilaisuuteen varattu aika loppui.

TILAISUUDESSA EHDOTETTU KURSSIN SISÄLTÖ
Kurssin suunnittelun lähtökohdaksi  ehdotettiin 4 kahden tunnin mittaista keskustelutilaisuutta 
(Katso raportin luku 4). 
  1. Eläkeasiat valtion eläkelaitoksen hoitoon
  2.  Yksi eläkejärjestelmä (kansaneläke ja työeläke yhdistetään)
  3. Eläkkeiden määräytyminen ja minimieläke 
  4. Eläkkeiden rahoitus

RAPORTTI KESKUSTELUTILAISUUDESTA

1. KESKUSTELUN TAVOITTEET
1. Kurssin lähtökohtana eläkeläisten  huoli tulevaisuudesta

Yli neljäsosa suomalaisista saa eläkettä. Useimpia heistä painaa vakava huoli toimeentulosta. 
Pandemian aikana erityisen vaikeassa asemassa ovat pienituloiset eläkeläiset. Turvatusta 
vanhuudesta voivat nauttia vain suurituloiset pääomatulojen saajat, korkeapalkkaiset 
virkamiehet ja muut jo työssäoloaikanaan hyvässä asemassa olleet.

2. Tämän tilaisuuden keskustelujen asialista
  - Keskusteltiin kurssin toteuttamiseen liittyneistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta 
  - Keskusteltiin kurssin tavoitteista ja kohderyhmästä 
  - Kurssin sisällöstä keskusteltiin ja tehtiin niihin ehdotuksia 
  - Keskusteltiin ja tehtiin ehdotuksia kurssin toteuttamisesta käytännössä 

3. Keskustelu ja ehdotukset kurssin toteuttamisesta käytännössä 
Keskustellaan mm. seuraavista asioista 
  - Kurssien vetäminen 
  - Alustavat puheenvuorot 
  - Kurssipaikka 
  - Raportointi 
  - Kurssin talous 
  - Järjestöjen yhteistyö  
  - Kurssin järjestäjä
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2. KURSSIN TAVOITTEET
4. Kurssin tavoitteiden määrittäminen

Keskusteltiin kurssin tavoitteista: 
  - Pääasia aktivoida eläkeläiset toimimaan etujensa puolesta 
  - Perustuslain takaamat oikeudet eläkeläisille, mm. tasa-arvo lain edessä 
  - Saada yleisnäkemys eläkeläisiä koskevista laeista 
  - Miten lakeja on mahdollista muuttaa perustuslakia noudattamalla 
  - Erilaiset näkemykset näistä asioista 
  - Nuoret ymmärtäisivät eläkeläisiä ja eläkeläiset nuoria

3. KURSSIN SUUNNITTELU
5. Kurssin suunnittelun päävaiheet tähän mennessä

Kurssin suunnittelu on ollut vireillä kolmisen vuotta. 
  - Etelä-Espoon Eläkeläisten aloite  
 Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestössä käsiteltiin asiaa vuonna 2021  
  - Todettiin hyödylliseksi ja tärkeäksi  
  - Ongelmana paikka, luennoitsijat, kurssin sisältö 
  - Toteuttaminen helpompi Etelä-Espoon Eläkeläisten toimesta

6. Kurssin suunnittelu vaihe vaiheelta tähän mennessä 
Kurssi on ollut valmisteilla 3 vuoden ajan: 

 1.Kurssia valmisteltiin yhdistyksessämme v. 2020–2021 
 -Yhteiskunta- ja maanantaikerho sekä johtokunta 

 2.Kurssiasia Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestössä vuonna 2021  
 -Kurssipäivät 15.2. ja 8.3.2021 klo 9.00–16.00 Puistokulmassa 

 3.Koronan takia vuodelle 2021 valmistellut kurssit peruuntuivat 
 4.Kurssiehdotus käsiteltiin aluetoimikunnan kokouksessa 25.10.2021  
 5.Palautettiin Etelä-Espoon Eläkeläiset ry:lle.  
 6.Kurssia ei pystytty järjestämään vielä viime vuonna.  
 7.Tässä tilaisuudessa ehdotuksia kurssin suunnittelemiseksi  

7. Kurssiasia Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestön aluetoimikunnassa 25.10.2021 

 •Kurssia pidettiin hyödyllisenä ja tärkeänä 
 •Kurssilla pitäisi olla yksi luennoitsija 
 •Aluejärjestölle varatut kurssit Puistokulmassa olivat jo täytetyt 
 •Esitettiin, että kurssi olisi helpommin järjestettävissä Etelä-Espoon Eläkeläiset ry:n toimesta  
  

8. Kurssin suunnittelu Etelä-Espoon eläkeläisten toimesta
Kurssin suunnittelu: 
  - Etelä-Espoon eläkeläisten aloite lähtökohtana 
  - Hyödynnetään tässä tilaisuudessa tulleet ehdotukset 
  - Käsitellään maanantaikerhon yhteydessä 16.1.2023 
  - Käsitellään Etelä-Espoon eläkeläisten johtokunnassa 6.2.2023

9. Kurssin suunnitteluun osallistuvat henkilöt
Kurssin suunnittelu: 
  - Kalevi Kivistö 
  - Keskusjärjestön edustaja 
  - Käytännön järjestelyt yhdistyksessä 
  - Käsitellään Etelä-Espoon eläkeläisten johtokunnassa 6.2.2023
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4. KURSSIN SISÄLTÖ
10. Kurssin sisällöstä keskustelu ja ehdotukset

Keskusteluissa olivat esillä seuraavat asiat, jotka edellyttävät eläkelakien muutoksia. 
Tilaisuuksiin olisi hyvää saada asiantuntijoita osallistujiksi. 
  1. Eläkeasiat valtion eläkelaitoksen hoitoon 
  2.  Yksi eläkejärjestelmä (kansaneläke ja työeläke yhdistetään) 
  3. Eläkkeiden määräytyminen ja minimieläke (tilaisuuden jälkeen tiivistetty kohta 11).   
  4. Keskusteltiin eläkkeiden rahoituksesta. Tuotiin esille työeläkkeiden rahoituspohja on 
heikentynyt vuosien kuluessa merkittävästi siitä syystä, ansiotulojen osuus on työeläkemaksujen 
perustana olevista tuloista. 

11. Keskustelu minimi- ja maksimieläkkeistä

  - Alustuksessa oli esityksenä minimieläke verottomana viralliselle köyhyysrajalle (n. 1200 €/kk) 
  - Keskusteluissa minimieläkkeistä tuli esille Eläkeläiset ry:n eduskuntavaaliohjelmaa, jossa 
tavoitteena on, että kaikilla olisi vähintään 1000 €/kk. 
  - Keskusteluissa maksimieläkkeistä tuli esille, että julkisessa keskustelussa on tuotu 
maksimieläkkeen määräämsen tarve.  
  - On puhuttu myös kohtuuttomista eläkkeistä. 
  - Usein ehdotukset pienten eläkkeiden korottamisesta on tyrmätty alkuunsa toteamalla, että 
kyseinen ehdotus hyödyttäisi enemmän suurteen eläkkeiden saajia, jolloin kohtuuttoman suuret 
eläkkeet nousisivat entisestään.

12. Kurssi kaikille eläkeläisille 

Suunnitteilla oleva kurssi on valmistellaan eläkeläisten näkökulmasta:  
  - Kurssin asiat ja näkökulma tulisi kiinnostaa kaikkia eläkeläisiä.  
  - Pitää keskittyä eläkeläisiä koskeviin olennaisiin asioihin siten, että ne on helppo omaksua.  
  - Sisällön ja esitystavan tulisi aktivoida eläkeläisiä toimimaan etujensa puolesta. 
  - Keskusteluissa tuli esille, että tilaisuudet saavat olla enintään 2 tunnin pituisia.  
  - Keskusteluissa esitettiin tilaisuuksien määräksi enintään kymmentä.  
  - Keskustelun lopussa todettiin, että voitaisiin aloittaa neljällä tilaisuudella (kohta 10)

13. Kurssi ammattilaisille 
Kurssi olisi tarkoitettu eläkeasioiden parissa toimiville henkilöille:  
  - Sen suunnittelu ja toteutus sopii keskusjärjestölle

5. KURSSIN TOTEUTTAMINEN 
14. Keskustelu ja ehdotukset kurssin toteuttamisesta käytännössä 

Keskusteltiin seuraavista asioista 
  - Kurssitilaisuudet  
  - Alustavat puheenvuorot 
  - Kurssipaikka 
  - Raportointi 
  - Kurssin talous 
  - Järjestöjen yhteistyö  
  - Kurssin järjestäjä 
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7. KURSSIN VETÄMINEN
15. Tilaisuuden valmistelu

Keskustelussa ehdotettiin seuraavaa:  
  - Kurssille valitaan kaikkien tilaisuuksien vetäjä ja raportin laatija 
  - Joka aiheeseen valitaan oma alustaja 
  - Kurssin vetäjä, alustaja ja raportin laatija tekevät tilaisuuden asialistan ja tekstiluonnoksen 
  - Aloituspuheenvuoro  
  - Esitellään ja keskustellaan asia kerrallaan asialistan mukaan 
  - Asioiden käsittelyjärjestys on keskustelun kulun mukainen

16. Alustajan puheenvuorot
Keskustelussa ehdotettiin seuraavaa:  
  - Aloituspuheenvuoro on lyhyt (korkeintan puoli tuntia) johdanto tilaisuuden aiheeseen 
  - Sen jälkeen hän esittelee asialistan mukaisesti asian kerrallaan keskustelun pohjaksi

17. Vetäjän tehtävä tilaisuudessa
Keskustelussa ehdotettiin seuraavaa:  
  - Vetäjä toimii tilaisuuden puheenjohtajana 
  - Päättää tilanteen mukaan asioiden käsittelyjärjestyksestä

18. Raportin laatijan tehtävät
Keskustelussa ehdotettiin seuraavaa:  
  - Raportin laatija kirjaa keskustelussa tulevat asiat välittömästi kommentoitavaksi. 
  - Osanottajat voivat kommentoida ja esittää omat näkemyksensä asiasta  
  - Raportin laatija korjaa tekstiä ja kirjaa uudet esitykset  
  - Viimeistelee raportin tilaisuuden jälkeen 

19. Tämän tilaisuuden vetäminen
Tämä tilaisuus on esimerkkinä kurssin keskustelujen vetämisestä sillä poikkeuksella, että 
raportin laatija oli samalla tilaisuuden vetäjä ja alustaja. Tästä oli seurauksena, että esitetyt 
puheenvuorot kirjattiin osanottajien nähtäväksi vain mallin vuoksi. Keskustelussa esitetyt asiat 
on kirjattu pääosin tilaisuuden jälkeen.  

8. KURSSIPAIKKA
20. Kurssipaikalle asetettavat vaatimukset 

  - Saavutettavuus 
  - Kustannukset  
  - Soveltuvuus lähi- ja etäkeskusteluun 

21. Iso Omena kurssipaikkana
Kurssipaikaksi ehdotettiin Ison Omenan kirjaston stagea:  
  - Kirjasto on avoin tila, johon on helppo tulla 
  - Kirjaston stage on lähialueen asukkaille tuttu paikka 
  - Tilaisuuteen voi poiketa satunnaisiakin ohikulkijoita 
  - Tilavuokrat, vältetään, jos kurssi järjestetään kirjastossa

22. Pirtti kurssipaikkana
 Kurssipaikaksi ehdotettiin Pirttiä, jos Ison Omenan kirjaston stagea ei saada varatuksi tai muita 
ongelmia esiintyy:  
  - Pirtti on hyvin käytettävissä arkipäivisin  
  - Pirtti on tuttu monille eläkeläisille ja lähialueen asukkaille 
  - Pirtille on hyvät julkiset yhteydet eri puolilta Espoota 
  - Tilavuokra on 25 € /tunti; 4 tilaisuutta 200 € 
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9. RAPORTOINTI
23. Kurssitilaisuuksien keskustelujen raportointi 

Raportointimenettely:  
  - Kuhunkin tilaisuuteen tehdään asialista ja luonnos keskusteltavista asioista 
  - Tilaisuuden valmistelijat laativat luonnoksen keskustelujen pohjaksi 
  - Keskusteluista tehdään raportoitavat muistiinpanot keskustelun aikana   
  - Osallistujat näkevät, mitä keskusteluista kirjataan raporttiin 
  - Raportti viimeistellään heti tilaisuuksien jälkeen 

10. KURSSIN TALOUS
24. Kurssin talousarvio

Talousarvioon sisällytettävät asiat:  
  - Tilavuokrat, vältetään, jos kurssi järjestetään kirjastossa, 
  - Luentopalkkiot vältetään, jos ei pidetä vaatimuksena korkeatasoisia luennoitsijoita 
  - Asiantuntijoita pyritään saamaan kurssille osallistujiksi  
  - Jos kurssi järjestetään Pirtillä tilavuokra  
  - Muita kuluja ei keskustelussa tullut esille 
  - Sivistysliittojen (esim. KSL ja DSL) tuet pienentävät järjestäjien kuluja (max 50 % kuluista)

11. JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ 
25. Mahdolliset yhteistyöjärjestöt

Eläkeläisjärjestöt ja niiden paikalliosastot:  
  - Eläkeläiset ry 
  - Eläkkeensaajat ry 
  - Senioriliike 
  - Eläkelläisjärjestöjen yhteistyöjärjestöt 

12. KURSSIN JÄRJESTÄJÄ
26. Etelä-Espoon Eläkeläiset ry

Keskustelussa tuli esille, että paikallisen kurssin järjestäjänä on tämän hetken tilanteessa Etelä-
Espoon Eläkeläiset ry. Jos kohderyhmänä on eläkeasioiden asiantuntijat kurssin järjestäjänä 
olisi sopivampi esimerkiksi Eläkeläiset ry tai Uudenmaan aluejärjestö.  
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