JULKILAUSUMA
Hallituksen kokous 30.10.2015,
julkaisuvapaa HETI
MAAN HALLITUKSEN LEIKKAUSLINJA ON JÄRKYTTÄVÄ

Eduskunnan tietopalvelun tuoreiden laskelmien mukaan hallitus ajaa toimillaan ainakin 27 000
eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle. Luku vielä taatusti kasvaa, sillä laskuissa ei ole otettu
huomioon eläkeläisten lääke- ja matkakorvauksiin kaavailtuja säästöjä.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallitus kävi kokouksessaan tiukkaa keskustelua ja se on
järkyttynyt maamme hallituksen linjasta ajaa uppiniskaisesti läpi kaikki maamme eläkkeensaajia
koskevat leikkaukset. EKL on seurannut erittäin huolestuneena, jopa pelonsekaisin tuntein sitä, miten
nykyisen hallituksen hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat eläkkeensaajien taloudellisen aseman
heikentymiseen tulevaisuudessa. Pelkomme vain vahvistui hallituksen julkaistua valtion talousarvion
vuodelle 2016.
Suurin yksittäinen muutos kohdistuu eläkkeensaajien asumistukeen, joka on tarkoitus lakkauttaa ensi
vuonna. Julkisen vallan tehtävänä on perustuslain 19 §:n nojalla edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja
tukea asumisen omatoimista järjestämistä sekä taata jokaiselle oikeus perustoimentulon turvaan mm.
vanhuuden aikana. Mielestämme lakiesitys ei ole perustuslain kirjausten ja hengen mukainen.
Vuoden 2013 tulonjakotilaston mukaan pienituloisuusraja oli maassamme 14 260 euroa vuodessa.
Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva oli pienituloinen, jos hänen tulonsa jäivät alle 1 190
euroa kuukaudessa. Kolmasosa Suomen eläkkeensaajista, kaikkiaan 461 154 ihmistä, sai vuoden
2013 lopussa alle 1 100 euron suuruista eläkettä. Alle 1 400 euron eläkettä sai 54,6 prosenttia
eläkkeensaajista, kaikkiaan 756 326 eläkkeensaajaa.
Eläkkeensaajat maassamme eivät ole yhtenäinen ryhmä. Osan taloudellinen tilanne on kohtuullinen ja
vakaa. Mutta kuten edellä esittämämme luvut kertovat, erittäin suuri osa eläkkeensaajista saa todella
pientä eläkettä. Vaikeimmassa asemassa ovat iäkkäät, yksin asuvat naiset. Ikä on tuonut mukanaan
myös paljon sairauksia. Erittäin moni kuuluu Suomessa niin kovin suureen eläkeläisköyhien joukkoon.
Tälle joukolle hallituksen esittämät leikkaukset ovat täysin kohtuuttomia. Sinänsä myönteiset
päätökset takuueläkkeen nostamisesta ja Yle-veron poistamisesta kaikkein pienituloisimmilta eivät
muuta todella synkkää kokonaiskuvaa.
Iäkkäämmille eläkkeensaajillemme on täysin mahdoton ajatus, että he hakisivat toimeentulotukea,
johon ilman muuta olisivat oikeutettuja. "Sosiaaliluukulle" meno on erittäin monelle häpeä, jota he
eivät kohdalleen halua ottaa. On tutkittua tietoa siitä, että valtava määrä kansalaisiamme jättää
toimeentulotuen hakematta, vaikka siihen olisi oikeus. Tämä on etenkin ikäihmisten kohdalla erittäin
yleistä. Haluaako hallituksemme todella nöyryyttää tätä lähinnä vanhojen eläkeläisnaisten joukkoa
heidän viimeisinä elinvuosinaan? Miksi?
Eläkkeensaajien Keskusliitto vetoaa maan hallitukseen ja sen kansanedustajiin, että he estäisivät
eläkkeensaajiemme näin valtavassa määrin tapahtuvan aseman kurjistamisen. Tällaista ei heille
vaalipuheissa luvattu. Epäilemme jyrkästi, etteivät maamme vähävaraiset eläkkeensaajat olisi
hallituspuolueita äänestäneet, jos he olisivat tienneet, mitä ovat nyt heidän toimestaan saamassa.
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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

