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Inhimillisyyttä budjettiriiheen
Eläkkeensaajien Keskusliitto toivoo hallituksen budjettiriiheen inhimillisyyttä, hyvää tahtoa sekä
selkeää viestiä siitä, että heikoimpia ei jätetä.
Kehysriihensä päätöksillä on maamme hallitus tavoittelemassa ensi vuodelle lähes 400 miljoonan euron
leikkauksia. Niistä noin puolet eli lähes 200 miljoonaa euroa on tarkoitus kattaa sosiaaliturvaetuuksiin
tehtävällä 0,85 prosentin leikkauksella. Tämä leikkaus koskisi lähes 30 sosiaaliturvaetuutta, joukossa mm.
kansaneläkkeet, takuueläkkeet, kotihoidon tuki, vammaistuki ja asumistuki. Etuuksia ollaan pienentämässä
jo toista vuotta peräkkäin. Tämän vuoden alussa monet etuudet laskivat 0,4 prosenttia.
Inflaatioennusteiden perusteella indeksisidonnaisten sosiaaliturvaetuuksien taso olisi vuonna 2019 noin
kuusi prosenttia heikompi kuin vuonna 2015. Näin ollen esim. takuueläkkeeseen tänä vuonna suunnattu
korotus sekä vuodelle 2018 kohdistettava korotus sulaa pois alta aikayksikön.
-

Hallituksen tekemät linjaukset kasvattavat toteutuessaan tuloeroja maassamme. Etuuksien
lisäleikkauksen seurauksena köyhyysrajalla elävien määrä tulee kasvamaan ja tuon rajan alle on
putoamassa lähes 10 000 ihmistä. Tämä johtaa vääjäämättä maallemme häpeällisten leipäjonojen
pitenemiseen, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Oma lukunsa on hallituksen tavoite lääkekorvauksiin vuonna 2017 kohdistettavasta 134 miljoonaan euron
säästöistä. Summa vastaa kymmentä prosenttia Kelan lääkekorvausmenoista ja heikennys kohdistuisi
suurelta osin eläkkeensaajiin sekä paljon sairastaviin henkilöihin.
Kokko muistuttaa, että hallitus on jo tehnyt mittavia säästöjä, joiden kohteena ovat erityisesti olleet maamme
eläkkeensaajat. Mainittakoon vielä edellä esitettyjen leikkausten lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksujen
nosto, Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ja lääkekorvattavuuksien aiempien
omavastuuosuuksien nostot.
-

Eläkkeensaajien Keskusliitto edellyttää hallituksen paneutuvan lääkekustannusten hallinnassa
muihinkin ratkaisuvaihtoehtoihin kuin korvausten heikennyksiin. Pienituloisten, lääkkeitä käyttävien ja
tarvitsevien, arkeen kohdistuvat heikennykset eivät voi olla ainoita keinoja.

Suomessa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi lääkitysten arviointiin, jolla pystyttäisiin saavuttamaan jopa
100 miljoonan euron säästöt vuodessa (HS 16.6.2016, farmasian professori Marja Airaksinen).
Eläkkeensaajien ja monisairaiden lääkehoidon läpikäymiseen ja arviointiin paneutumalla on mahdollisuus
saada mittavia säästöjä sekä hyvinvointia ikäihmisen arkeen. Näin osaltaan myös tuettaisiin ikäihmisten
kotihoidon onnistumista.
-

Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että hallitus tarkastelisi uudelleen epäoikeudenmukaisimmat ja jo
valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvat tulonsiirtojen leikkaukset ja maksujen
korotukset, päättää toiminnanjohtaja Kokko.
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