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HALLITUS JÄTTI HUOMIOTTA KAIKKEIN HEIKOIMMASSA ASEMASSA OLEVAT
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on pettynyt siitä, että hallituksen puoliväliriihen yksi teema eli
välittäminen ei juurikaan kohdistu heikoimmassa asemassa olevien eläkkeensaajiemme elämään.
-

Kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen järkyttävän suuret korotukset
parin viime vuoden aikana sekä erilaisten Kelan lähinnä sairastamiseen liittyvien tukien
leikkaamiset ovat kiristäneet täysin kohtuuttomasti juuri jo ennestään heikoimmin pärjäävien
eläkkeensaajien taloudellista asemaa. Siihen ei ole nyt tehtyjen päätösten valossa tulossa
helpotusta lähivuosina, sanoo EKL:n toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Kun poikkeuksellisen matalan inflaation vuoksi hallitusohjelmassa sovittu perusturvan indeksijäädytys
vuoteen 2019 saakka ei näyttänyt tuottavan tavoiteltuja säästöjä, päätti hallitus alentaa
kansaneläkeindeksiä 0,85 prosenttia tälle vuodelle.
-

Edellä mainittuihin asioihin vedoten vaadimme jo maaliskuussa, että hallituksen olisi tässä
puolivälitarkastelussaan tehtävä päätöksiä myös heikoimmassa asemassa olevien eläkkeensaajien
ahdingon helpottamiseksi. Esitimme, että kansaneläkkeisiin suunnitelluista indeksijäädytyksistä olisi
nyt ehdottomasti luovuttava ja kansaneläkkeeseen pitäisi tehdä reilu tasokorotus. Nyt tiedossa
oleva takuueläkkeen 8 euron korotus vuonna 2018 ei todellakaan ole riittävä tässä tilanteessa.
Toiveemme jäi nyt toteutumatta ja vetoankin hallitukseen, että se ottaisi asian vielä pöydälle
syksyn budjettiriihessään, jatkaa Kokko.

Hallitus on palauttamassa asumistukeen neliövuokrakohtaisen katon. Asumistuen indeksi ollaan
muuttamassa vuokraindeksistä elinkustannusindeksiksi asumistukimenojen kasvun hillitsemiseksi.
Edellä mainitut toimet tuskin estävät vuokrien kohoamista puhumattakaan siitä, että ne jopa kääntyisivät
laskuun. Tehty päätös tulee vaikeuttamaan asumistuen saajien taloudellista tilannetta oleellisesti.
Asumistukien hyväksyttävien enimmäisasumiskustannusten tarkistukset jätettiin viime vuoden vaihteessa
tekemättä jo toisena vuonna peräkkäin.
-

Toivon nyt sydämeni pohjasta, että tämä tehty päätös ei vaikuta eläkkeensaajien asumistukeen.
Siitä ei hallitus ole ainakaan maininnut mitään, päättää toiminnanjohtaja Kokko.

Positiivisena asiana Kokko pitää sitä, että eläkkeensaajien hoitotuen perusosaa ollaan korottamassa ja
satsaamassa tähän 10 miljoonaa euroa.
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MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa
– Lähes 85 000 jäsentä 325 yhdistyksessä

