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KARUTONTA KERTOMAA TOIMEENTULO-ONGELMISTA
Tilastokeskuksen tänään (20.3.2013) julkaisemasta Toimeentulotilastosta käy ilmi, että vuonna 2011 oli
maassamme 704 000 pienituloista henkilöä. Pienituloisuuden raja oli tuolloin 13 640 euroa
kulutusyksikköä kohden. Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen
tulonsa ovat alle 1 140 euroa kuukaudessa. Edellisen vuoden pienituloisuusraja oli reaalisesti 70 euroa
matalampi.
-

Tämä tilasto tuli kuin tilattuna ajatellen maamme hallituksen huomista kehysriihtä. Enemmistö
pienituloisista kansalaisistamme on työelämän ulkopuolella olevia. Ylivoivaisesti suurin ryhmä ovat
maamme eläkkeensaajat, joita on pienituloisista noin kolmannes, kertoo Eläkkeensaajien
Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Kaikista pienituloisistamme puolet on yksinasuvia. Koko väestöstä heitä on viidennes. Pienituloisuusriskit
ovat selvästi korkeammat 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden keskuudessa kuin muulla väestöllä. Vuonna
2011 väestöstämme 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 425 000. Heistä peräti 27,6 prosenttia eli 118 000
henkilöä oli pienituloisia. Koko väestöä katsottaessa pienituloisten osuus vuonna 2011 oli 13,2 %.
-

Vuonna 1995 oli yli 75-vuotiaista pienituloisia 15,6 % ja tuon jälkeen on ryhmään tullut lisää
keskimäärin 9 000 pienituloista henkilöä vuosittain. Yksin asuminen lisää köyhyysriskiä myös
ikääntyvillä: ikääntyneistä yksin asuvista 45 prosenttia oli vuonna 2011 rahatuloon perustuvan
pienituloisuusrajan alla. Hieman yli puolet 75-vuotiaista asuu yhden hengen talouksissa.

-

Köyhyysvaje, joka osoittaa kuinka paljon keskimäärin pienituloiselta väestöltä puuttuu tuloja, jotka
nostaisivat heidät juuri pienituloisuusrajalle, oli 15,1 prosenttia eli 170 euroa kuukaudessa
kulutusyksikköä kohden. Huomenna alkavassa hallituksen kehysriihessä on tehtävä päätöksiä jolla
tuota köyhyysvajetta saadaan kurottua umpeen. Maamme eläkkeensaajien taloudellinen tilanne
vaatii tasokorotusta kansaneläkkeeseen. Se helpottaisi myös pientä työeläkettä saavien
taloudellista tilannetta, koska samalla nousisivat ne eläketulon rajat, jonka päälle pientä työeläkettä
saava vielä saisi kansaneläkettä. Sitä kautta taas yhä useampi pienituloinen eläkkeensaaja saisi
helpotusta elämäänsä, vaatii toiminnanjohtaja Kokko.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830

MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Lähes 80 000 jäsentä 348 yhdistyksessä

