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ERIARVOISTAMINEN JA TULOEROT LISÄÄNTYVÄT
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on harmistunut siitä, että hallituksen tekemät päätökset tulevat
lisäämään kansalaistemme eriarvoisuutta. Tehdyt leikkauspäätökset kohdistuvat eniten mm. pienituloisiin
eläkkeensaajiin, työttömiin sekä lapsiperheisiin.
Indeksijäädytys, Kela-etuuksien heikentäminen, sähkö- ja kiinteistö- sekä lämmityspolttoaineiden verojen
korotukset sekä palvelumaksujen nostot iskevät kipeimmin juuri pienituloiseen väestönosaamme. Kun
edellä mainittujen verojen kompensoimiseksi pitäisi tehdä parannuksia eläkkeensaajien asumistukeen, on
hallitus nyt päinvastoin sitäkin heikentämässä. Nyt olisi ehdottomasti pitänyt päättää kansaneläkkeen
tasokorotuksesta. Luvattu takuueläkkeen korotus ei kerta kaikkiaan riitä ja se kohdentuu vain todella
pieneen osaan köyhyysrajan alla elävistä eläkkeensaajistamme. Jo aiemmin toteutetut energiaveron
korotukset ovat tutkitusti iskeneet eniten maamme eläkkeensaajiin. Heidän menonsa ovat nousseet viime
vuosien aikana ylivoimaisesti eniten.
Sosiaali- ja terveydenhuollosta tavoitellut säästöt muun muassa palvelusuunnitelman
laadintavelvollisuuden vähentämisellä (vanhuspalvelulaki 5 §) sekä tehostetussa palveluasumisessa ja
vanhainkodeissa olevan henkilöstön vähimmäismäärän pienentämisellä ovat mielestämme ikäihmisiä ja
sairaita halventavia.
Hallituksen aikomus keventää ansiotulojen verotusta vain työtulovähennystä painottaen osoittaa,
että se arvostaa maamme eläkkeensaajat kakkoskastiin
Eläkkeiden ostovoima on maamme taloudelle aivan yhtä tärkeää kuin palkansaajien ostovoima.
Edellytämme, että eläkkeensaajien eläketulovähennystä muutetaan samassa suhteessa kuin
hallitusohjelmassa on kaavailtu muutettavan palkansaajien työtulovähennystä. Emme hyväksy
palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen eriarvoistamista.
Eläkkeensaajille tulevien indeksitarkistusten asettaminen pelinappulaksi
työmarkkinaneuvotteluihin on erittäin halveksittavaa
Hallitus uhkaa, että mikäli työmarkkinajärjestöt eivät hyväksy hallituksen yhteiskuntasopimusmallia, tekee
se yhteensä miljardin euron lisäleikkaukset ja lähes 500 miljoonan euron veronkiristykset. Tässä
yhteydessä puolitettaisiin myös TyEL- ja Yel-sidonnaisten etuuksien ja työeläkkeiden indeksikorotukset
vuosina 2018 ja 2019.
Tämäkään hallitus ei näköjään ymmärrä sitä tosiasiaa, että työeläkeindeksin jäädyttämisellä ei ole
vaikutusta valtiontalouteen juuri muuten kuin heikentävästi työeläkettä saavien ostovoiman vähetessä.
Hyödyt jäädyttämisestä menevät aivan muualle kuin valtion kassaan. Vaadimme indeksitarkistuksien
tekemistä täysimääräisinä ja viime vuoden vaihteessa toteutetun jäädytyksen hyvittämistä
eläkkeensaajillemme pikaisesti.
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MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Yli 80 000 jäsentä 340 yhdistyksessä

