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Eläkkeensaajien Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry juhli vappua Helsingissä lauantaina. Liiton puheenjohtaja
Hilkka Häkkilä lähetti juhlapuheessaan terveiset tuleville hallitusohjelman kokoon kasaajille.
Eläkkeensaajien tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan ovat:
Ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita
riittävine henkilö- ja talousresursseineen. Vanhusten palvelujen turvaamiseksi tulee ehdottomasti
säätää oma laki, jossa on määriteltävä vanhusten oikeudet palveluihin, palvelujen
järjestämisvastuu, ohjaus, saatavuuden ja laadun valvonta sekä rahoitus. Kotona asuvien
vanhusten oikeudet palveluihin sekä omais- ja läheishoitajien oikeudet tukeen ja vapaapäiviin on
turvattava kaikille riippumatta henkilön asuinkunnasta.
– Ikäihmisille tulee saada oikeus tulla aidosti kuulluksi heitä itseään koskevissa asioissa, totesi
puheenjohtaja Häkkilä.
Eläkkeiden ostovoima on maamme taloudelle aivan yhtä tärkeää kuin palkansaajien ostovoima.
Yhä enemmän ostovoimastamme perustuu eläkkeeseen. Sen kautta kanavoituu merkittävästi
rahaa etenkin haja-asutusalueille. Monissa kunnissa eläkkeensaajien osuus väestöstä on erittäin
suuri.
- Eläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi on palkkapainotteisuutta nostettava työeläkeindeksissä.
Takuueläkkeen ulkopuolelle jäi 550 000 pientä työeläkettä saavaa, jotka saavat myös
kansaneläkettä työeläkkeensä päälle. Kansaneläke tarvitsee reilun tasokorotuksen. Olemme
esittäneet, että seuraavan kahden vaalikauden aikana takuueläke tehdään maassamme
tarpeettomaksi nostamalla täyden kansaneläkkeen määrä yli takuueläkkeen rajan. Tästä
hyötyisivät kaikki pientä työeläkettä saavat, kertoi Häkkilä.
- Tuloverotuksessa ei eläkkeiden verotusta saa korottaa suhteessa palkkatuloihin.
Perustulovähennystä samoin kuin kunnallis- ja valtionverotuksen eläketulovähennystä on
nostettava. Kulutusverotuksen kiristäminen rankaisisi suhteettoman paljon pienituloisia, joiden
joukossa on suuri määrä eläkkeensaajia, opiskelijoita, työttömiä ja lapsiperheitä. Mahdollisten
välillisten verojen korotukset on mielestämme heille korvattava.
Eläkkeensaajien asumistuen määrää on korotettava nykyisestä 85 prosentista 95 prosenttiin
asumistukilain mukaisista asumismenoista omavastuuosuuden vähennyksen jälkeen. Hoito- ja
lääkekulujen korvausten omavastuuosuutta on vähennettävä.
Puheenjohtaja Häkkilä muistutti myös liiton jo vuonna 2008 esittämästä vaatimuksesta
kotitalousvähennykseen liittyen. Sitä tulisi ehdottomasti uudistaa siten, että myös asuntoosakeyhtiön osakas voisi saada vähennyksen yhtiön teettämän remontin palkkakustannuksista.
Tämänkaltainen uudistus toisi osaltaan oman piristysruiskeensa asuntojen korjausrakentamiseen
ja parantaisi alan työtilannetta.
- Maamme asunto-osakeyhtiöissä on reilusti yli miljoona asuntoa ja niissä asuu noin kaksi
miljoonaa suomalaista. He ovat ulkopuolella mm. asunnon energia- tai putkiremontista saatavasta
kotitalousvähennyksestä. Tätä ei millään muotoa voi pitää tasapuolisena kohteluna
kannustettaessa maamme asuntokannan kunnossapitoon.
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