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VALTIONYHTIÖ VR NÄYTTÄÄ ERITTÄIN HUONOA ESIMERKKIÄ
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu VR:n noudattamaa linjaa lipunmyynnin osalta.
VR lopettaa lipunmyynnin useilla asemilla elokuun alusta. Lipun myynti päättyy 11 asemalla.
Lipunmyyntipaikkojen vähentäminen liittyy nyt yt-neuvotteluihin, joiden seurauksena vähenee 123
henkilötyövuotta. Yhtiö on aiemmin jo lopettanut lipunmyyntinsä useilta paikkakunnilta ja kertonut, että
jatkossa lippuja voi ostaa mm. VR:n lippuautomaateista, internetistä sekä junasta junahenkilökunnalta
maksamalla tästä ylimääräisen maksun.
-

Läheskään kaikilla kansalaisillamme ei ole mahdollisuuksia käyttää tietotekniikkaa ja mielestämme
on perustuslain hengen vastaista rankaista ikäihmisiämme siitä, ettei heillä ole tietokonetta,
älypuhelinta tai internetyhteyttä, kertoo Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo
Kokko.

Väestömme ikääntyessä kasvaa yhteiskunnassa erityisesti toimivien lähipalveluiden merkitys.
Lähipalveluina pidetään palveluita, jotka tuodaan kotiin, tuotetaan kodin lähellä tai palvelun äärelle on
hyvät kulkuyhteydet.
-

Liikennepalvelut ovat tärkeitä sekä lähipalvelujen käytön että haja-asutusalueiden asukkaiden arjen
sujuvuuden kannalta. Suomessa liikkuminen joukkoliikennevälineillä on kovin erilaista eri alueilla.
Keskustaajamissa kulkuyhteydet ovat paremmalla mallilla, mutta haja-asutusalueilla linja-auto- tai
junaliikenne on harvaa ja koko ajan vähenemässä. Linja-autovuoroja lakkautetaan ja VR on
lopettanut junien pysäyttämisen monelle rautatieverkostomme asemalle. On huomattava, että
palvelujen etääntymisestä kärsivät erityisesti ne ryhmät, joilla on eniten palvelutarpeita, mutta
joilla ei ole resursseja hankkiutua kaukana sijaitsevien palvelujen piiriin, toteaa toiminnanjohtaja
Kokko.

Toimivat lähipalvelut ovat ikäihmisten arjen sujumisen sekä elämänlaadun kannalta merkittäviä. Siksi
tulee huolehtia, että kaikilla ikääntyvillä on yhtäläiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet saada palvelunsa
riittävän läheltä tai hyvien kulkuyhteyksien päästä.
-

VR:n hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista
tai laajentamista. Mielestäni yhtiö on nyt tiellä jossa se huomattavasti supistaa mm. ikäihmistemme
mahdollisuuksia käyttää yhtiön palveluja. Tähän asiaan olisi nyt yhtiön hallintoneuvoston
puututtava, päättää toiminnanjohtaja Kokko.
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MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Yli 80 000 jäsentä 346 yhdistyksessä

