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Eduskuntavaalit lähestyvät. Vaalien alla po-
liitikot ovat alttiita kuuntelemaan äänestä-
jien huolia. 

Siksi meidän tulee aktiivisesti nostaa keskus-
teluun meille tärkeitä arjen aiheita. Näitä ovat 
esimerkiksi toimeentuloon ja pärjäämiseen 
 liittyvät kysymykset. Meidän kaikkien on myös 
jaksettava sinnikkäästi vaatia puolueilta ja 
 ehdokkailta vastauksia huoliimme.

Joukkovoimalla me eläkkeensaajatkin pys-
tymme vaikuttamaan. Nyt ei saa jäädä sivusta-
seuraajaksi. Pidetään yhtä ja pidetään ääntä!

Suomeen on laadittava pikaisesti eläkeläis-
köyhyyden torjuntaohjelma. Keskeinen osa oh-
jelmaa on oltava kansaneläkkeeseen tehtävät 
reilut tasokorotukset. Pienituloisten eläkeläisten 
asemaa on tarkasteltava kokonaisuutena. 
 Merkittävässä asemassa eläkeläisten toimeen-
tulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saa-
tavuus ja saavutettavuus sekä niiden hinta. 
Myös maksukatoilla on merkitystä pienituloisen 
toimeentulossa. Kolme maksukattoa, palveluille 
– 692 euroa, Kela-matkoille 300 euroa ja lääk-
keille 592 euroa –tulisi yhdistää ja yhteissumma 
puolittaa kuukaudessa maksettavan takuu-
eläkkeen suuruiseksi.

Nyt näyttää siltä, että valtion osoittama 
 rahoitus hyvinvointialueille on aivan liian pieni 
tarpeisiin nähden. Tulevina vuosina valtion ra-
hoitusta tulee lisätä niin, että hyvinvointialueet 
voivat järjestää sellaiset palvelut, jotka edus-
kunta lupasi, kun uudistuksesta päätettiin. 
 Muutoin edessä on palveluista tinkiminen ja/tai 
asiakasmaksujen nosto.

Investointi omaishoitoon kannattaa ja se 
tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnallem-
me. Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä omais-
hoidon merkitys ja mahdollisuudet osana 
 sosiaali- ja terveyspalveluja.

Omaishoitajien työ tulee mahdollistaa 
 erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata heidän 
jaksamisensa tarvittavilla palveluilla, riittävillä 
palkkioilla ja vapailla.

Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen on 
turvattava. Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, 
joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa.

Kotitalousvähennysjärjestelmää on uudis-
tettava. Ikääntyneiden itsenäistä asumista 
omissa kodeissaan tulee tukea.

Pienituloisilla eläkeläisillä ei ole tällä hetkel-
lä mahdollisuutta kotitalousvähennykseen, 
koska heillä ei ole niin paljoa verotettavia 
 tuloja, joista voisi vähennyksen tehdä. Näille 
eläkeläisille tulee luoda taloudellinen avustus, 
joka vastaisi perusteiltaan ja määrältään koti-
talousvähennystä.

Kotitalousvähennysjärjestelmä on epä tasa-
arvoinen myös asuntokunnan koosta riippuen.  
Pariskunta saa remonteistaan tuplasti enem-
män vähennystä kuin yksinasuva. Tähän on 
saatava korjaus. 

Eläketulojen verotusta on korjattava. Eläke-
tulojen verotus ei saa olla palkkatulon verotus-
ta ankarampaa, niin kuin se nyt on.

Toivotan kaikille lukijoillemme Hyvää Joulua 
ja uskoa parempaan huomiseen.

Ledarartikel på svenska, sidan 47.

Kenelle lähetän mitäkin aineistoja? 
KENEEN OTAN YHTEYTTÄ?

Osoitteenmuutokset, lehtirekisteri
jasenasiat@ekl.fi

Lehden irtonumerot 
esimerkiksi yhdistysten tapahtumiin
Lehtinipputilaukset on tehtävä 
niin ajoissa, että ne voidaan lähettää 
yhdistykselle suoraan painosta. 
Lehtinipputilausten pitää olla 
meillä viimeistään 2 viikkoa ennen 
lehden ilmestymispäivää. 
satu.valimaa@ekl.fi

Lehtijutut ja niihin liittyvät kuvat
toimitus@ekl.fi

Yhdistysten ja piirien ilmoitukset 
kuten kokouskutsut, kiitosilmoitukset 
ja muut maksulliset ilmoitukset
satu.valimaa@ekl.fi

Maksuttomat: ansiomerkkilistat ja 
yhdistysten merkkipäivätiedot
sissi.kahkonen@ekl.fi
Huom! Piireissä tapahtuu -tiedot 
vain numeroihin 1 ja 4

Kilpailutoimintaan liittyvät jutut
marja.raitoharju@ekl.fi


