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Eläkkeensaajien Keskusliiton tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2015–2019

Eläkeläisköyhyyden nujertaminen ykkösasia
– toimenpiteiden aika on nyt
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n tavoitteina tulevalle eduskuntavaalikaudelle on muun muassa
vähentää eläkeläisköyhyyttä, parantaa ikäihmisten kuulluksi tulemista, palvelujen saantia ja
ennaltaehkäisevää toimintaa heidän toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
- EKL:n liittokokouksessa nousi erittäin voimakkaasti esiin huoli pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloongelmista, ja nykytiedon valossa tilanne on vain pahenemaan päin. Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti
Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyysriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020
mennessä. Asetettu tavoite on Eläkkeensaajien Keskusliiton mielestä vaatimaton ja sitä pitää nostaa.
Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen tuleekin olla yksi seuraavan vaalikauden keskeisiä tavoitteita,
toteaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellsten.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry esittää seuraavia toimenpiteitä eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi
maassamme:


Kansaneläkkeeseen tehtävä tasokorotus on kirjattava eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen
hallitusohjelmaan. Vähintäänkin on tehtävä kirjaus, että eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi
toteutetaan toimenpideohjelma kansaneläkkeiden tason nostamiseksi.



Myös työeläkkeiden ostovoima on turvattava. Palkkapainotteisuutta on nostettava työeläkkeiden
indeksitarkistuksissa. Vaihtoehtoisesti tulisi selvittää indeksijärjestelmän muuttamista niin, että se
suosisi pieni- ja keskisuurta eläkettä saavia.



Vuodenvaihteessa 2015 toteutettu indeksijäädytys on korvattava eläkkeensaajille seuraavan
vaalikauden aikana.



Eläketulon verotus ei saa millään tulotasolla olla palkkatulon verotusta ankarampaa. Eläke- ja
palkkatulon verotuksen vertailussa palkansaajan TyEL-maksun lukeminen veroksi on ongelmallinen,
koska maksu ei ole veroa. Tästä tulkinnasta on luovuttava siinä yhteydessä kun palkansaajilta peritty
työeläkemaksu ei enää vähennä eläkepalkkaa. Tämä tapahtuu vuonna 2017 tulevan eläkeuudistuksen
yhteydessä.



Yle-vero on poistettava kaikilta niiltä kansalaisilta, joiden tulot jäävät verotettavaa rajaa pienemmiksi.



Lääkkeiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairauteen liittyvien matkojen saatavuus on turvattava
myös pienituloisille. Niihin liittyvät maksukatot on yhdistettävä ja saatettava nykyistä alhaisemmalle
tasolle.



Eläkkeensaajien asumistuen tulorajoja on nostettava. Asumistuen määrää on korotettava nykyisestä
85 prosentista 95 prosenttiin asumistukilain mukaisista asumismenoista omavastuuosuuden
vähennyksen jälkeen. Asumistuen omavastuuosuutta on vähennettävä.



Toimeentulotuki tulee nostaa tämänhetkisiä realiteetteja paremmin vastaavalle tasolle.

- Taloudellisten ongelmien lisäksi maamme eläkkeensaajien arkeen vaikuttaa myös moni muu tärkeä asia,
joita EKL on listannut muissa tulevalle vaalikaudelle asettamissaan tavoitteissa. Ikääntyvällä on oltava
mahdollisuus siihen, että häntä kuullaan asukkaana ja asiakkaana häntä koskevissa vanhustenhoidon ja

hoivan suunnittelussa sekä toteutuksessa. On varmistettava kotiin saatavien palvelujen riittävyys ja laatu.
Niille vanhuksille, jotka haluavat ja kykenevät asumaan kotonaan, on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset
terveys-, sairaus- ja sosiaalipalvelut, painottaa EKL:n varapuheenjohtaja Simo Paassilta.
Eläkkeensaajien Keskusliiton muut tavoitteet tulevalle eduskuntavaalikaudelle:


Kunnissa toimivien vanhusneuvostojen toiminta- ja työskentelymahdollisuuksia on kehitettävä.
Vanhusneuvoston jäsenelle on annettava mahdollisuus osallistua lautakuntien ja valtuuston kokouksiin
läsnäolo- ja puheoikeudella.



Sote-uudistuksessa tulee varmistaa peruspalvelujen yhdenvertainen saatavuus eri puolilla Suomea.
Ikääntyvillä on oltava yhtäläiset, tasa-arvoiset ja toimivat mahdollisuudet saada sote- ja muut
lähipalvelut riittävän läheltä ja hyvien kulkuyhteyksien päästä. Erityisesti harvaan asutuille seuduille
tulee luoda uusia palvelujen järjestämistapoja täydentämään tärkeitä lähipalveluja.



Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa on jatkettava vuoden 2017 jälkeenkin. Tässä yhteydessä
on myös taattava hissirakentamisen lisäämisen jatkuminen hissittömiin kerrostaloihin.



Lainsäädännöllä on turvattava, että ikäihmiset voivat saada pankki-, ym. palvelut samaan hintaan kuin
tietokoneiden välityksellä palvelunsa hankkivat. Yksityisten ja julkisten palvelumaksujen nopeaa
nousua on ikäihmisten kohdalla kompensoitava esimerkiksi omavastuuosuuksia vähentämällä.



Ikäihmisille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen kuin
kulttuurin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn osalta elintärkeät liikuntapalvelut on saatava
ilmaiseksi.



Eläkkeensaajajärjestöjä tulee tukea. Julkiset tilat on avattava järjestöjen käyttöön. Ikääntyville tulee
turvata tarvittavat kokoontumistilat mahdollisimman joustavasti ja edullisesti.



Ennaltaehkäisevästä toiminnasta on muodostettava vakiintunut toimintatapa ja palvelu, jolla voidaan
edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja siten myöhentää laitoshoitoon joutumista. Lisäksi kotona
asumisen turvaamiselle välttämättömiä kuntouttavia palveluja on oltava tarjolla paljon nykyistä
enemmän.



Maassamme on satsattava vanhusten muistiheikkouden tutkimisen kehittämiseen, ja tälle asialle on
saatava tarpeelliset taloudelliset resurssit.



Omaishoitolainsäädännön säätämisessä on vitkasteltu. Sen valmistelu on aloitettava välittömästi
kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta.



Raha-automaattiyhdistyksen itsenäinen asema on turvattava jatkossa ja sen saama rahoitus on
leikkaamattomana suunnattava järjestöjen toimintaan.

LIITE

Eläkkeensaajien Keskusliiton tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2015–2019 asiakirja
kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja Matti Hellsten, puh. 0400 501 983
varapuheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Yli 80 000 jäsentä noin 350 yhdistyksessä

