JULKILAUSUMA 11.6.2014

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n liittokokous Jyväskylässä 10.–11.6.2014:

Eläkkeensaajien toimeentulo ja lähipalvelut kuntoon!
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n liittokokous esittää vakavan
huolestumisensa eläkkeensaajien toimeentulo-ongelmista ja toimivista
lähipalveluista.
Indeksijäädytyksestä on luovuttava
Maan hallitus päätti kehysriihessään, että kansaneläke ja työeläkesidonnaiset indeksikorotukset
tehdään pääsääntöisesti 0,4 prosentin suuruisina. Työeläkeindeksin jäädyttäminen vaikuttaa
valtiontalouteen heikentävästi työeläkettä saavien ostovoiman ja valtion verotulojen vähetessä.
Leikkaus vaikuttaa pysyvästi ja alentavasti työeläkkeiden tasoon.
Kun aikanaan palataan normaaleihin lakisääteisiin indeksitarkistuksiin, jää eläkkeen lähtötaso
alhaiseksi. Indeksijäädytys heijastuu eläkkeensaajan tulotasoon koko hänen elinikänsä ajan.
Indeksijäädytyksen arvioidut verovaikutukset suorina veromenetyksinä valtionverotuksessa
ovat eläketulojen osalta 19,1 milj. euroa. Kunnallisveroon veropohjan alenemisen vaikutus olisi
vuonna 2015 noin 80–90 milj. euroa ja tämä tulee entisestään vaikeuttamaan kunnallisten
palvelujen järjestämistä.
Hallituksen yksipuolinen päätös leikata eläkeindeksiä rikkoo lakisääteisen eläkejärjestelmän
pelisääntöjä. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vastustaa sitä jyrkästi. Vaadimme maan
hallitusta luopumaan eläkeindeksin jäädyttämisestä.
Pienten eläkkeiden tasoa on nostettava
Maassamme on pienituloisia henkilöitä 635 000, eläkkeensaajien joukosta heitä kuuluu tähän
ryhmään 220 000. Näistä 75 vuotta täyttäneitä on 104 000, valtaosa heistä asuu yksin.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry vaatii, että pienituloisten taloudellisen tilanteen
parantamiseksi toteutetaan kansaneläkkeen tasokorotus. Sitä kautta nousisi kansaneläkettä
saavien määrä. Useampi pienituloinen eläkkeensaaja saisi helpotusta elämäänsä. Myös
yksinäisen eläkkeensaajan täyden kansaneläkkeen määrä on kiireellisesti nostettava
takuueläkkeen tasolle.
Toimivat lähipalvelut on turvattava kaikille
Väestön ikääntyessä kasvaa toimivien lähipalveluiden merkitys yhteiskunnassamme.
Liikennepalvelut ovat tärkeitä sekä lähipalvelujen käytön että haja-asutusalueiden asukkaiden
arjen sujuvuuden kannalta. Suomessa liikkuminen joukkoliikennevälineillä on erilaista eri
alueilla. Keskustaajamissa kulkuyhteydet toimivat. Haja-asutusalueilla linja-auto- tai
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junaliikenne on harvaa ja vähenemässä. VR on pidettävä julkisena palvelulaitoksena ja sen on
kuunneltava käyttäjiä. Muille yrittäjille on asetettava vastaavat palveluvaatimukset.
On huolehdittava siitä, että kaikilla ikääntyvillä on yhtäläiset, tasa-arvoiset ja toimivat
mahdollisuudet saada sote- sekä muut lähipalvelut riittävän läheltä. Erityisesti harvaanasutuille
alueille tulee luoda uusia palveluiden järjestämistapoja täydentämään näitä tärkeitä
lähipalveluja.
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