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Eläkkeensaajat liittokokouksessaan:
Ikälakiesitys on susi
Nyt lausuntokierroksella oleva ikälakiesitys ei turvaa palvelujen järjestämistä eikä täytä
liittokokouksensa juuri päättäneen Eläkkeensaajien Keskusliiton vaatimuksia.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry piti 18. liittokokouksensa Oulussa 7–8.6. ”Eläkkeelle” jääneen
liiton puheenjohtajan Hilkka Häkkilän seuraajaksi valittiin porvoolainen Matti Hellsten. Valtuuston
puheenjohtajaksi valittiin Arja Ojala.
Kokousväkeä huolestuttivat syvästi pientä eläkettä saavien yhä kurjistuva asema ja
terveyspalveluiden heikko saatavuus. Kokouksen julkilausumassa liitto esittikin vaatimuksia
ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Eläkkeensaajat vaativat, että ikääntyvien tarvitsemien palvelujen turvaamiseksi tulee säätää sitova
laki, jossa määritellään oikeus palveluihin, palvelujen järjestämisvastuu, ohjaus, saatavuuden ja
laadun valvonta sekä rahoitus. Lakiin on sisällytettävä laiminlyönneistä sanktio. Nyt
lausuntokierroksella oleva esitys ikälaiksi ei turvaa palvelujen järjestämistä eikä täytä liiton
vaatimuksia.
Kokousedustajilla oli karvaita kokemuksia siitä, että joissakin tapauksissa takuueläke on jopa
laskenut eläkkeensaajien käteen jääviä tuloja vähentäessään asumistukea ja muita etuuksia.
Kansaneläkkeeseen tarvitaankin EKL:n mukaan reilu tasokorotus, joka tekisi takuueläkkeen
tarpeettomaksi. Siitä hyötyisivät myös kaikki ne 550 000 pientä työeläkettä saavaa, jotka jätettiin
takuueläkkeen ulkopuolelle.
Eläkkeensaajat vaativat eläkeindeksin rakenteen muuttamista niin, että pienimpiin eläkkeisiin tulee
suurimmat korotukset. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana eläkkeet ovat nousseet vain 30-40
prosenttia palkkojen noustessa 70 prosenttia. EKL vaatiikin, että palkkojen painoarvoa indeksiä
tarkistettaessa nostetaan ja eläkkeiden indeksitarkistukset tehdään kaksi kertaa vuodessa.
Kulutusverotuksen kiristäminen rankaisee suhteettoman paljon pienituloisia, julkilausumassa
todetaan. Pääomaverotusta on korotettava, ja se on porrastettava, jotta tuloerojen kasvu pysähtyy.
Suomessa tuloerojen kasvuvauhti on ollut maailman nopeimpia ja tietoisen talouspolitiikan
vääristymän tulosta, EKL korostaa.
Liitto muistuttaa, että työ takaa työeläkkeen muodossa toimeentulon myös eläkevuosina.
Mahdollisuus työhön on taattava kaikille nuorille heti kouluvuosien päätyttyä. Tuolloin nuori
integroituu parhaiten yhteiskuntaan eikä joudu syrjäytymisvaaraan. Nuorten työllistyminen
vahvistaa osaltaan myös eläkejärjestelmän rahoitusta tulevaisuudessa.
Eläkkeensaajat ilmaisivat syvän huolestuneisuutensa siitä, ettei maahan ole viikkoihin saatu
vastuullista hallitusta. Liitto vaatii, että eläkkeensaajille annetut lupaukset yli puoluerajojen on
lunastettava, ja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan tunnistaa sen kyvystä huolehtia
vähäosaisista jäsenistään.
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Eläkkeensaajat valitsivat puheenjohtajakseen Matti Hellstenin ja valtuuston puheenjohtajaksi Arja
Ojalan.
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