Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokous Oulussa 7.-8.6.2011
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Ikälakiesitys on susi
Nyt lausuntokierroksella oleva ikälakiesitys ei turvaa palvelujen järjestämistä eikä täytä
Eläkkeensaajien Keskusliiton vaatimuksia.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry piti 18. liittokokouksensa Oulussa 7–8.6. Kokouksen
julkilausumassa liitto esitti vaatimuksia ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi:
Ikäihmisiä on kuultava heitä itseään koskevissa asioissa. Ikääntyvät ovat yhteiskunnalle
voimavara. Sadat tuhannet eläkkeensaajat luovuttavat päivittäin merkittävän työpanoksen
lastenlastensa, omaistensa ja läheistensä hyväksi sekä ylläpitävät huomattavaa sosiaalista
verkostoa. Nämä työpanokset eivät näy kansantalouden tilastoissa.
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.
Kansaneläke tarvitsee reilun tasokorotuksen. Takuueläke on tehtävä tarpeettomaksi nostamalla
alkavalla ja sitä seuraavalla hallituskaudella täyden kansaneläkkeen määrä yli takuueläkkeen
rajan. Tästä hyötyvät myös kaikki ne 550 000 pientä työeläkettä saavaa, jotka jätettiin
takuueläkkeen ulkopuolelle.
Eläkkeensaajat vaativat eläkeindeksin rakenteen muuttamista niin, että suurimmat korotukset
kohdistuvat pienimpiä työeläkkeitä saaviin. Palkkojen painoarvoa indeksiä tarkistettaessa on
nostettava. Vaadimme myös, että eläkkeiden indeksitarkistukset tehdään kaksi kertaa
vuodessa.
Tuloverotuksessa eläkkeiden verotusta ei saa korottaa suhteessa palkkatuloihin.
Perustulovähennystä samoin kuin kunnallis- ja valtionverotuksen eläketulovähennystä on
nostettava. Kulutusverotuksen kiristäminen rankaisee suhteettoman paljon pienituloisia.
Pääomaverotusta on korotettava, ja se on porrastettava, jotta tuloerojen kasvu pysähtyy.
Suomessa tuloerojen kasvuvauhti on ollut maailman nopeimpia ja tietoisen talouspolitiikan
vääristymän tulosta.
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 ovat syvästi huolestuneita siitä, että maahan ei ole viikkoihin saatu vastuullista
hallitusta, joka huolehtisi maamme vähävaraisten ja kaikkien tukea ja turvaa tarvitsevien
kansalaisten elämäntilanteesta ja turvallisuudesta. Eläkkeensaajille annetut lupaukset yli
puoluerajojen on lunastettava.
Hyvinvointiyhteiskunnan tunnistaa sen kyvystä huolehtia vähäosaisista jäsenistään.
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