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UUTISOINTI ELÄKKEENSAAJIEN TOIMEENTULON KEHITYKSESTÄ ON
HARHAANJOHTAVAA
Eläketurvakeskuksen 15.11.2011 julkaiseman Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–
2010 raportin ja sen pohjalta tehtyjen uutisten mukaan eläkeläisillä menee tänä päivänä erityisen
hyvin. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellstenin mielestä tämä on vain
osatotuus. Tutkimuksen mukaan ajanjaksolla 2000–2010 oli eläkkeen reaaliarvo maassamme
noussut peräti 26 prosenttia. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut kenenkään yksittäisen
eläkkeensaajan kohdalla. Voikin todeta, että uutisointi on ainakin jossakin määrin tarkoitushakuista
ja johdattelevaa.
-

Kun tällaisia lukuja esitetään, olisi asiallista kertoa, mihin ne perustuvat. Merkittävä syy
esitettyyn eläkkeiden reaalikasvuun johtuu siitä, että alkavat uudet työeläkkeet ovat selvästi
korkeampia kuin maksussa olevat eläkkeet keskimäärin. Toinen selittäjä on se, että pienten
eläkkeiden määrä maassamme on vähentynyt. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat siihen, että
tutkimuksessa on päästy tuohon lopputulokseen. Näin totesi Eläkkeensaajien Keskusliitto
EKL ry:n puheenjohtaja Matti Hellsten Eläkkeensaajien Keskusliiton Hämeen piirin
piirikokouksessa 22.11.2011.

Hellsten epäili, että löytyykö maastamme yhtään eläkkeensaajaa, jonka eläke olisi todellisuudessa
kyseisenä ajanjaksona noussut tuon 26 prosenttia. Totuus on hänen mielestään siis suhteellinen
käsite. Jos haluttaisiin selvittää eläkkeiden todellinen muutos, pitäisi selvittää koko vertailujakson
eläkkeellä olleiden tilanne. Tällainen tarkastelu antaakin aivan erilaisen tuloksen. Työeläkkeen
reaalinousu on vain puolet tuosta 26 prosentista eli noin 13 prosenttia. Tuo luku jää selvästi jälkeen
maamme palkansaajien ansiokehityksestä.
-

Kaikkein pienintä eläkettä saavien kohdalla tilanne on käytännössä vielä huonompi.
Eläkkeen ollessa tuhannen euron paikkeilla kuukaudessa, menee se kokonaan
välttämättömään elämiseen kuten asumiseen, ruokaan ja lääkkeisiin. Viime vuosina
erityisesti asumisen ja ruuan kustannukset ovat nousseet erittäin voimakkaasti. Vaikka
prosentteja tulisikin kohtuullisesti, euroja tulee vähän. Ja kuten tunnettua on, niin
prosenteilla ei voi kaupassa maksaa. Siihen tarvitaan euroja. Nykyisin käytössä olevan
eläkkeiden indeksikorotusmenettelyn jatkuessa käy niin, että eläkeläisköyhyys maassamme
vain kasvaa eikä suinkaan vähene. Sen vuoksi eläkkeiden indeksikorotusjärjestelmää tulee
tarkastella kokonaan uudella tavalla, puheenjohtaja Hellsten jatkoi.
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MIKÄ ON EKL?
- Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
- perustettu 1962 – 50-vuotisjuhla 2012 Tampereella
- jäseniä yli 55.000 348 yhdistyksessä

