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EETUN EDUSKUNTAVAALIPANEELI:

Yksimielisyyttä löytyi korjaus kohteista
Terveydenhuollon maksukatoja pitää uudistaa ja eläkeläisten 
työn verotusta keventää. Näin tuumattiin maaliskuun alussa 
 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n järjestämässä eduskunta-
vaalipaneelissa, joka järjestettiin Kansallismuseossa.

Eduskuntavaalipaneeliin osallistuivat eduskunnan 
varapuhemies Antti Rinne, kansanedustajat Harry 
Harkimo (liik.), Inka Hopsu (vihr.), Mikko Kinnu-

nen (kesk.), Mia Laiho (kok.), Jussi Saramo (vas.), puo
lueidensa varapuheenjohtajat Tiina Tuomela (kd.) ja 
Henrik Wickström (r.) sekä työmies Matti Putkonen 
(ps.).

Tilaisuuden avasi EETUn puheenjohtaja Raimo Iko-
nen ja sen juonsi toimittaja Jari Korkki.

Henkilöt vasemmalta oikealle: Jari Korkki (juontaja), Inka Hopsu (vihr.), 
Mikko Kinnunen (kesk.), Henrik Wikström (r.), Harry Harkimo (liik.), 
Antti Rinne (sd.), Matti Putkonen (ps.), Mia Laiho (kok.), 
Tiina Tuomela (kd.) ja Jussi Saramo (vas.)

Säästöjä ei pidä hakea vähävaraisilta
Suomea ei nosteta suosta sillä, että ostovoima tapetaan 
tyystin maamme pienituloisimmilta eläkkeensaajilta. 
On varmistettava, että tulevista säästöpäätöksistä eivät 
kärsi vähävaraiset, paljon palveluja käyttävät ja tulon siirtoja 
saavat ihmiset.

Valtiovarainministeriön eilen julkistamat meno- ja ra-
kennekartoitus sekä verokartoitus luettelee erittäin 
mittavan määrän konkreettisia vaihtoehtoja julkista 

taloutta vahvistaviksi toimiksi tulevaisuudessa. VM painot-
taa, että kokonaisuutta ei ole tarkoitettu sellaisenaan toteu-
tettavaksi, vaan tukemaan julkista keskustelua ja poliittista 
päätöksentekoa. Vastuu toteutustapojen valinnasta on 
eduskuntavaalien jälkeisellä hallituksella ja eduskunnalla.

– Muun muassa esitys työeläkeindeksiin, kansan-
eläkeindeksiin ja kuluttajahintoihin sidottujen etuuksien 
 indeksikorotusten pienentäminen prosenttiyksiköllä vuo-
dessa neljän vuoden ajaksi leikkaa reaalista ostovoimaa ja 
alentaa sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitys-
uralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Saman 
tekisi kaikille pienituloisille ehdotettu pidempiaikainen in-
deksijäädytys kansaneläkkeisiin. Nämä merkitsisivät suurta 
ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille ja se ei 
ole kerta kaikkiaan hyväksyttävää, toteaa Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL ry:n puheenjohtaja Simo Paassilta.

– Esitys työeläkkeiden indeksoinnin muuttamisesta niu-
kemmaksi niin, että maksussa olevia työeläkkeitä korotet-

K E L A

KELAN TUKIA ELÄKKEENSAAJILLE

Eläkkeensaajan asumistuki: 
Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea 
 vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon, 
joka on Suomessa. www.kela.fi/sahkotuki 

Sairastaminen: Voit saada korvausta yksityi-
sen sairaanhoidon kustannuksista sekä 
 sairauteen liittyvistä matkoista ja resepti-
lääkkeistä. www.kela.fi/sairastaminen

Eläkettä saavan hoitotuki: 
Hoitotuen tavoitteena on helpottaa 
vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan 
eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää.
www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Toimeentulotuki: Perustoimeentulotukea voit 
hakea, jos tulosi, varasi ja saamasi etuudet 
eivät riitä välttämättömiin menoihisi. 
www.kela.fi/toimeentulotuki

KELAN UUSI ETUUSESITE 
ELÄKKEENSAAJILLE

Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet (pdf): 
bit.ly/kela_elakkeet_tuet 

Pensioner och andra stöd för pensions-
tagare (pdf): bit.ly/fpa_pensioner_stod

NÄIN LÄHETÄT TILIOTTEEN KELAAN

Kelasta toimeentulotukea hakevan asiak-
kaan pitää toimittaa Kelaan muun muassa 
tiliote. Sen toimittaminen Kelaan on aiheut-
tanut osalle asiakkaista haasteita.

Ohjeet ja ohjevideo tiliotteen lähettämi-
sestä Kelaan: www.kela.fi/tiliotteet

T I L A S T O T

ELÄKELÄISTEN TULOT SUHTEESSA 
MUUHUN VÄESTÖÖN ENNALLAAN 
– PIENITULOISUUS YLEISINTÄ  
YKSIN ASUVILLA

Eläkeläisten käytettävissä oleva rahatulo oli 
vuonna 2020 keskimäärin 27 000 euroa 
vuodessa. Eläkeläisten tulotaso suhteessa 
työllisten tuloihin on 77 prosenttia, ja suh-
de on pysynyt melko ennallaan viime vuosi-
kymmeninä. Eläkeläisistä taloudellisesti 
parhaassa asemassa ovat 55–74-vuotiaat 
vähintään kahden hengen taloudessa asu-
vat. Keskimääräistä pienemmät tulot ovat 
yksin asuvilla, etenkin alle 55-vuotiailla.

Lue lisää Eläketurvakeskuksen tiedotteesta: 
bit.ly/etk_elak_tulot

PAAVO KERTOO ALUEIDEN VÄLISISTÄ 
EROISTA NYT MYÖS AIKASARJANA 

Eläkeläistalouksien määrä on kasvanut 
Suomessa yli 200 000:lla vuodesta 2010 
lähtien ja näitä talouksia oli 911 741 kappa-
letta vuonna 2021. Tämän tiedon ja paljon 
muuta löydät Tilastokeskuksen veloitukset-
tomasta Paavo-palvelusta. Se sisältää pos-
tinumeroalueittaista tietoa asukasraken-
teesta, koulutuksesta, tuloista, asumisesta, 
työpaikoista, talouksien elämänvaiheesta ja 
asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Tutustu Tilastokeskuksen Paavoon täältä: 
bit.ly/stat_paavo

ELÄKEIÄN NOSTO ONNISTUI  
VUODEN 2017 ELÄKEUUDISTUKSESSA

Eläketurvakeskuksen (ETK) uusi tutkimus: 
vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt 
merkittävästi erityisesti yksityisellä sektoril-
la. Lisäksi työskentely 63 ikävuoden jälkeen 
on lisääntynyt selvästi juuri yksityisillä 
 aloilla.

Lue lisää Eläketurvakeskuksen tiedotteesta: 
bit.ly/elakeuudistus_2017

taisiin vain kuluttajahintaindeksin tai ansiotasoindeksin 
mukaan sen perusteella, kumman indeksin perusteella 
 korotus on pienempi, on mielestämme käsittämätön eikä 
tue millään muotoa yleistä mielipidettä siitä, että työeläke-
järjestelmämme on oltava ennakoitava, selkeä ja uskottava. 
Tätä ei tukisi myöskään pohdittu eläkejärjestelmän auto-
maattisen vakauttajan käyttöönotto, puheenjohtaja Paas-
silta jatkaa.

Yhtenä säästövaihtoehtona VM esittää eläkkeensaajien 
asumistuen yhdistämistä yleiseen asumistukeen. Joulu-
kuussa 2020 sai eläkkeensaajan asumistukea 213 183 henki-
löä ja arvioitu säästösumma tuen lakkaamisesta on arvioi-
tu olevan 180 milj. euroa. Tämä tarkoittaa jopa yli 100 
 euron kuukausittaista heikennystä osalle saajista. Voi tode-
ta, että tavoiteltu säästö on mitätön summa sen pienituloi-
sille eläkkeensaajille tuoman tuskan rinnalla.

– Säästöjä haettaessa kannattaa aina muistaa maan 
 vähä-ääniset ja heikommassa asemassa olevat. On varmis-
tettava, että niistä eivät kärsi vähävaraiset, paljon palveluja 
käyttävät ja tulonsiirtoja saavat ihmiset. Ylipäätään ei Suo-
mea nosteta suosta sillä, että ostovoima tapetaan tyystin 
muun muassa maamme pienituloisimmilta eläkkeen-
saajilta, päättää puheenjohtaja Simo Paassilta.

LISÄTIETOJA:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Paikalla oli kuutisenkymmentä osallistujaa. Samana 
päivänä alkanut bussilakko vaikutti osallistujamäärään. 
Paneelin videotallenteen voi katsoa täältä: bit.ly/vaali
paneeli2023

Teksti ja kuva: Vesa Toikka
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