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Heti töihin, päättäjät!
Valtiontalouden kuntoon saattamisen lisäksi Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuusto
vaatii juuri valitulta eduskunnalta pikaisia toimia kolmeen ikäihmisiämme kaltoin kohtelevaan
asiaan.
1. Eläkeläisköyhyyden vähentäminen
Kun katsotaan toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärää sosioekonomisen aseman
mukaan, ovat eläkkeensaajat ylivoimaisesti suurin ryhmä. Suomessa erityisenä ongelmana on
yksinäisten eläkkeensaajien huomattavan korkea köyhyysriski. OECD:n vertailussa yhtä köyhää
yksinasuvaa eläkkeensaajaa kuin Suomessa ei löydy koko Länsi-Euroopasta. Suomen Asiakastieto
Oy:n tuoreen tiedon mukaan maksuhäiriöisten yli 65-vuotiaiden määrä on noussut 14 prosenttia
edellisen vuoden aikana.
EKL on esittänyt useita toimenpiteitä eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Esitämme kansaneläkkeen
tasokorotusta pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Yksinäisen eläkkeensaajan
kansaneläke on mahdollisimman nopeasti nostettava takuueläkkeen tasolle. Näin yhä useampi
pienituloinen eläkkeensaaja saisi helpotusta elämäänsä. Vaadimme, että eläkeläisköyhyyden
vähentämiseksi on toteutettava oma toimenpideohjelma.
2. Palveluiden parantaminen
Sote-uudistustyötä on jatkettava välittömästi tavoitteena kyseisten palvelujen yhdenvertainen
saatavuus eri puolilla Suomea. Julkinen terveydenhuolto ja sen toimivuus on etusijalla palvelujen
järjestämisessä. Ikääntyvillä on oltava yhtäläiset, tasa-arvoiset ja toimivat mahdollisuudet saada soteja muut lähipalvelut riittävän läheltä ja hyvien kulkuyhteyksien päästä. Erityisesti harvaan asutuille
seuduille tulee luoda uusia palvelujen järjestämistapoja täydentämään tärkeitä lähipalveluja.
On varmistettava kotiin saatavien palvelujen riittävyys ja laatu. Niille vanhuksille, jotka haluavat ja
kykenevät asumaan kotonaan, on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset terveys-, sairaus- ja
sosiaalipalvelut. Kotona asumisen tueksi tarvitaan maassamme systemaattista kuntoutuksen
uudistamista.
3. Omaishoidon lainsäädäntö välittömästi työn alle
Laitoshoidon purkaminen edellyttää kaiken kotona annettavan hoidon kehittämistä ja lisäämistä.
Investointi omaishoitoon kannattaa, koska se tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle. 470 miljoonan
euron sijoitus sopimusomaishoitoon tuottaisi jo vuonna 2020 noin 1,5 miljardin euron nettosäästöt
julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluiden menoissa. Omaishoitajille sysätään jatkuvasti lisää vastuuta,
mutta ei riittävästi tukea ja apua. Omaishoitolainsäädäntö on tehtävä välittömästi kansallisen
omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta. Omaishoidon tuen maksatus on siirrettävä Kelalle.
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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

