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Hallituksen kehysriihessä on tehtävä myös eläkkeensaajien toimeentuloa parantavia ratkaisuja
Hallitusohjelman puolivälitarkastelusta ei lennellyt maamme eläkkeensaajien toimeentuloa parantavia
toivonkipinöitä. Vaikka maamme taloudellinen tilanne on kiperä, niin maamme hallituksen on otettava
ikääntyvän kansanosamme taloudellinen ahdinko tosissaan.
Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta. Ihmistä pidetään köyhänä, jos
hänen nettotulonsa ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista. Tämä tuloraja oli vuonna
2011 yhden hengen taloudessa noin 13 700 euroa vuodessa, noin 1 140 euroa kuukaudessa. Suomen
eläkkeensaajien mediaanieläke ei ole juurikaan suurempi ja suuri määrä eläkkeensaajiamme joutuu
sinnittelemään eläketulolla, joka on alle virallisen köyhyysrajan. Eläkkeensaajan köyhyysriski on
maassamme keskimääräistä suurempaa. Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko esitti
juhlapuheessaan Joutsenossa muutaman asian pohdittavaksi maan hallituksen kehysriiheen maaliskuun
loppupuolelle.
Kansaeläkkeen tasokorotus
-

Täysi kansaneläke on tänä päivänä yksinäisellä eläkkeensaajalla 630,02 € ja perheellisellä 558,83 €
/ kk. Rajat, jolloin työeläkkeen päälle maksettava kansaneläke loppuu, ovat tänä vuonna yksinäisellä
eläkkeensaajalla 1 302,30 euroa/kk ja perheellisellä eläkkeensaajalla 1 159,88 euroa/kk. Näitä
summia on korotettava, vaati toiminnanjohtaja Kokko.

-

Tasokorotus helpottaisi myös pientä työeläkettä saavien taloudellista tilannetta, koska samalla
nousisivat nuo edellä mainitut eläketulon rajat, jonka päälle pientä työeläkettä saava vielä saisi
kansaneläkettä. Sitä kautta taas yhä useampi pienituloinen eläkkeensaaja saisi helpotusta
elämäänsä.

Eläkkeensaajien asumistuen tulorajojen nostaminen
-

Eläkkeensaajien asumistuki on hyvä keino alentaa pientä eläketuloa saavan kansalaisemme
asumismenoja. Asumistuen määrää on korotettava nykyisestä 85 prosentista 95 prosenttiin
asumistukilain mukaisista kohtuullista asumismenoista omavastuuosuuden vähennyksen jälkeen.
Asumistuen omavastuuosuutta on pienennettävä.

Toimeentulotuen nostaminen nykytilannetta paremmin vastaavalle tasolle
-

Toimeentulotuen määrä ei täytä tänä päivänä tarpeeksi hyvin tarkoitustaan, eli toimeentulon ja
itsenäisen selviytymisen turvaamista. Sen tarkoitus on olla viimesijainen taloudellinen tuki, jonka
tulisi turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo.
Käytännössä monet joutuvat kuitenkin selviytyäkseen turvautumaan toimeentulotukeen
säännöllisesti. Vuoden 2011 tilaston mukaan oli viidennes toimeentulotuen saajista maassamme yli
50-vuotiaita. Hälyttävää oli, että toimeentulotukea saavista uusista asiakkaista eniten lisääntyi 65–
74-vuotiaiden kansalaistemme osuus, nousua oli 9,2 %. Toimeentulotukea saavien henkilöiden
määrä taas kasvoi jo toista vuotta peräkkäin 60–74-vuotiaiden ikäluokassa.

Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä asiana omaishoidon kuntoon saattaminen
-

Maamme hallituksen tulisi viimeinkin ottaa härkää sarvista ja turvata maamme omaishoitajien
tasavertainen asema ympäri Suomen. Korvaukset on säädettävä verottomiksi ja Kelan
maksettavaksi, summasi Kokko.
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MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Lähes 80 000 jäsentä 348 yhdistyksessä

