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Eduskuntaryhmille

Eldkeldisliittojen etujdrjesto EETU ry esittdd kannanottonaan vuode n 2olStalousarvio-
esitykseen seuraavaa:

1. Eldkeliiisten toimeentulon turvaaminen

Budjettivalmistelussa esilld ollut 1O euron kuukausikorotus takuueldkkeeseen olisi pitdnyt
toteuttaa pienituloisimpien eldkeleiisten toimeentulon turvaamiseksi. Takuueldke on tdildhetkell;j tdysimddrdisend vain 743 euroa kuukaudessa. Elaiketulovdhennyksen korotta-
minen on myonteist:i pieni- ja keskituloisten eldkeldisten kannatta, mutta kaikkein
pienimmilld eldkkeilld eldvdt eivait hyody korotuksesta lainkaan, koska he eivdt maksa
veroa eldketulostaan. Heiddn indeksikorotuksestaan leikataan kuitenkin ldhes 100 euroa
vuodessa, joten eriarvoisuus eldkeldisten vdlilld kasvaa. Korotukseen tarvittava maara-
raha on 12 miljoonaa euroa.

Es itdm me budjettia m u utettava ks i s iten, ettd ta ku uel d kettd korotetaan
10 eurolla kuukaudessa.

Ensi vuonna toteutettava eldkeindeksin leikkaus vdhentdd eldkeldisille lain mukaan
kuuluvaa indeksikorotusta noin kaksi kertaa enemmdn kuin eldketulovdhennyksen
Korotus sitei lisdd. Pienintd ja toisaalta 2 2OO euroa kuukaudessa ylittdvid eldkkeitd
saavilta indeksin leikkausta ei kompensoida lainkaan. Indeksin leikkaus jdd vaikutuksel-
taan pysyvaksija pienentaid eniten niiden eldkeldisten koko eldkeajan tuloja, joiden eleike
alkaa tdnd vuonna. Osaa eldkeldisistd koskevasta ja parhaimmillaankin tulon menetyk-
sestd vain osittain kompensoivasta veroratkaisusta huolimatta indeksin leikkaus
pienentdd eldkeldisten reaalista ostovoimaa, alentaa pysyveisti sosiaaliturvan tasoa ja
heikentdd elaikejeirjestelmdn uskottavuutta kansalaisten silmissd. Se myos vdhentdd
verotutoja ja jarruttaa talouden elpymistd.

I ndeks ilei kkaus on hyvitettdvd tdys imddrdisend tulevien indeksitarkis-
tusten yhteydessl.

2. Yle-veron poistaminen pienituloisimmilta

Eldkkeensaajalta aletaan perid veroa 1O 840 euroa ylitt:ivistai vuosiansioista. Olisi
kohtuullista, ettd Yle-veroa ei kannettaisi tuloista, jotka alittavat verotettavan tulon rajan.
Tdlld tuettaisiin kaikkein pienituloisimpia kansalaisia.

Esitdmme Yle-veron poistamista kansalaisilta, joiden tulot jddvdt
verotettava a r alaa pienem m i ks i.

El:ikeleiisliittojen etujarjesto EETU ry on kuuden valtakunnalilsen elakelaisjiirjeston yhteistydelin. sen jasenjarjestot ovatElekeliitto, Elakelaiset, Elakkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senjoriliiito, Krlstiltinen Etakeliitto ja svenska pensiondrsforbundetJarjestojen yhteinen jasenmaara on 300 000. Vuonna 2014 puheenjoht.irjirl.iio.. xansallinen senioriliitto ry.
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3. Ldhipalvelut kaikkien saataville

Maassamme on meneillddn suuri rakennemuutos, johon liittyy lainseidddnnon uudistuk-
sia, kuntaliitoksia ja palveluiden uudelleen jeirjestelyjai. Jairjestomme kantaa suurta huolta
ldhipalveluiden tulevaisuudesta ajatellen erityisesti ik:iaintynyttai veiestod niiden tarvitsi-
jana.

Painotamme, ettd kaikissa olosuhteissa on turvattava kansalaisten
ldhipalvelut ja kaikki palvelut myos niille, joilla ei ole valmiuksia
verkkopalvelujen kliytt<ion.

lkaiihmisten mahdollisuudet harrastaa ja kokoontua yhteen muiden kanssa ovat terveytte
ja hyvinvointia edisteivdd toimintaa.

Tdtd tarkoitusta palvelemaan julkiset tilat on avattava kansalaisjdrjes-
tojen kdyttoon.

4. Ra ha-autom aattiyhd istykse n tu otto sosiaal i - ja terveysjd rjesto i I le

Raha-automaattiyhdistyksen tuotto on lain mukaan tarkoitettu kansalaisjdryestojen
yleishyodylliseen tyohdn terveyden ja hyvinvoinnin edistdmiseksi. Tdtd arvokasta
tarkoitusta toteuttavat tyolleiain suomalaiset sosiaali- ja terveysjdrjestot.

RAY:n tuotto on suunnattava leikkaamattomana sosiaali- ja terveys-
jdrjestojen kautta kansa laisten terveyden ja hyvinvoi n n in ed istdm i-
seen.

5. Kuntalain uudistaminen

Vanhusneuvostojen lakisridteistdminen vanhuspalvelulaissa lisdsi luottamusta siihen, ettd
ikaieintyneiden kuulluksi tuleminen kunnallisessa pddtoksenteossa kehittyy myonteisesti.
Tdtii linjaa on vahvistettava edelleen kuntalain uudistamisessa.

ElSkeldisliittojen etujdrjestci EETU ry on antanut lausuntonsa
ku nta la ki u ud istu kses ta 25.8.2014. Ha I uam m e saattaa sen mycis
eduskuntaryhmien tietoon (liite).

Lopuksi haluamme korostaa, ettd erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on kaikissa
olosuhteissa pidettdv-i huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. lkdihmisten
eldmdn laatua ja arlen sujuvuutta voidaan edistdit varmistamalla heille kohtuullinen
toimeentulo ja riittiivdt, helposti saavutettavissa olevat palvelut.

Eldkeldisliittojen etujdrjesto EETU ry -
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ElakelaisliittoJen etujdrjesto EETU ry on kuuden valtakunnallisen elakel€iisjarjeston yhteistydelin. Sen jaisenjarjestdt ovat
Elakeliitto, Elakeleiset, Elakkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliiito, Kristillinen r'iaretiitto;a suendri pensjonarsf6rbundel
Jerjestojen yhteinen jasenmaara on 300 000, Vuonna 2014 puheenjohtajajeiesto on Kansallinen senioriliitto ry.
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Eleikelaiisliittojen etujdrjesto EETU ry -
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koostuu seuraavista tahoista :

Eleikeliitto ry

Eldkeldiset ry

Kansallinen senioriliitto ry

Kristillinen Eldkeliitto ry

9.9.2014

puheenjohtaja Hannes Manninen
toiminnanjohtaja Jukka Salminen

puheenjohtaja Kalevi Kivist6
toiminnanjohtaja Hannu Partanen

toiminnanjohtaja Timo Kokko

puheenjohtaja Tapani Morttinen
toiminnanjohtaja Marjo Palomdtki

puheenjohtaja Ensio Koitto
toiminnanjohtaja Pdivi Kyyro

Eldkkeensaajien Keskusliitto EKL ry puheenjohtaja Matti Hellsten

svenska pensiondrsforbundet rf puheenjohtaja ole Norrback
toiminnanjohtaja Berit Dahlin

Elakelaisliittojen etujerjesto EETU ry on kuuden valtakunnallisen elekelaisjiirjeston yhteistyoeiin. Sen jasenjaryestot ovatElakeliitto, Elakelaiset, Elakkeensaaiien Keskusliitto, Kansallinen senioriliiito, Kristillinen eiaretiitto1a svensrJ pensionarsforbundetJarjestojen yhteinen jasenma.ira on 300 000. Vuonna 2014 puheenjohtajajarjesto on Kansallinen senioriliitto ry.
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Valtiovarain ministerio
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Kuntalain hallituksen esitysluonnos

Lakiin on tarkoitus koota kunnan vaikuttamistoimielimid koskeva sddntely. Uudistus
koskisi myds kuntien vanhusneuvostoja, joista nyt on saiddetty vastikddn voimaan
tulleessa vanhuspalvelulaissa. Vanhusneuvostojen lakisaateistiiminen vanhuspalvelu-
lain yhteyteen on lisdnnyt luottamusta siihen, ettd ikddntyneiden kuulluksi tuleminen
kehittyy myonteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Tdman kehityksen varmistaminen
on ensiarvoisen tdrkedd myos siind tapauksessa, ettd vanhusneuvostoja koskevat asiat
siirtyisiveit uuteen kuntalakiin. Tdstei syystri keskitymme lausunnossamme vanhus-
palvelulain ja vanhusneuvostojen asemaan vaikuttaviin tekiioih in :

Lausunto

25.8.2014

Jokaisella kunnalla tulee olla oma vanhusneuvosto. Useamman kunnan yhteinen
vanhusneuvosto johtaisi siihen, ettd sen tehtdvdkenttd rajautuisi entistd enemman
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vanhusneuvoston tyo koskee ikddntyvein vdeston koko
eldmdnpiirid, kuten kaavoitusta, liikennejdrjestelyjri, kulttuuritarjontaa ja harrastus-
mahdollisu u ksia. Useamman kunnan kattavan van husneuvoston ty6skentelyssd
kohdattaisiin vddjeidmiittd monia kdytdnnon ongelmia. Vanhusneuvostojen ilkuperainen,
tosiasiallinen tarkoitus vaarantuisi selkedsti.

Vastustamme vammais- ja vanhusneuvostojen yhdistdmistei. LakiesityKsen peruste-
luissa onkin aivan oikein todettu, etta vammaisneuvoston asiat ovat yleensd muita kuin
vanhusten asioita ja ettd suurin osa vammaisista kunnan asukkaista on lapsia, nuoria ja
tyoikdisid.

Lakiesityksen mukaan nuorisovaltuustoille annettaisiin mahdollisuus osallistua
lautakuntien ja valtuuston kokouksiin puheoikeudella. Mielestdmme ei ole mitddn
perusteita jattea vanhusneuvostoja tdllaisen vaikuttamismahdollisuuden ulkopuolelle,
vaan sama mahdollisuus on taattava myos niille.

Kuntastrateqia (39 $)

Uudessa kuntalaissa pyritaidn luopumaan sektorikohtaisista suunnitelmista ja periaate-
linjauksista. Esityksen tarkoituksena on ndhtdvdsti osaltaan selkeyttda lainsaadantoa
kokoamalla irrallisia saieidoksiai toim iviksi kokonaisu uksiksi.

Vastustamme vanhuspalvelulain 5 $ ja 6 $ poistamista. Jos ndin kuitenkin tapahtuu, on
varmistettava, ettd ni.iden sisdlto siirtyy sellaisenaan uuteen kuntalakiin. Nyt lakiin kirjatut
vanhusten palveluja koskevat suunnitelmat ja palvelujen arvioinnit ovat erittain tdrkertd
tydkaluja, joilla voidaan edistdd vanhuspalvelulain hengen ja tarkoituksen toteutumista.

Elakelaisliittojen etujarjestd EETU ry on kuuden valtakunnallisen elakelaisjarjeston yhteistyoelin. Sen jasenjarjestot ovatElakeliitto, El€ikelaiset, Elakkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliiito, Kristillinen Eiaxeliitto 1a suendr, pensionersfcirbundet
Jarjestojen yhteinen jasenmaera on 300 000. vuonna 2014 puheenjohtajajaryesto on Kansattinen seniorilijtto rrr



ElaikelSisl iittojen etujdrjesto EETU ry
7 *nsiarsars{*rbundens intr*si**rga*isati*rz rt

Tapani Morttinen
EETU-PlOn puheenjoht a1a 201 4
jokelaT6@saunatahti.fi
0500 81 1 654

E16keliitto ry

Eldkeleiiset ry

Eldkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Kansallinen senioriliitto ry

Kristillinen Elaiketiitto ry

Svenska pensiondrsforbundet rf

Eleikeldisliittojen etujeirjesto EETU ry -
Pensiondrsfdrbundens intresseorganisation plO rf
Koostuu seuraavista tahoista :

Lausunto

25.8.2014

Marjo Palomdki
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puheenjohtaja Hannes Manninen
toiminnanjohtaja Jukka Salminen

puheenjohtaja Kalevi Kivisto
toiminnanjohtaja Hannu partanen

puheenjohtaja Matti Hellsten
toiminnanjohtaja Timo Kokko

puheenjohtaja Tapani Morttinen
toiminnanjohtaja Marjo palomdki

puheenjohtaja Ensio Koitto
toiminnanjohtaja Pdivi Kyyr6

puheenjohtaja Ole Norrback
toiminnanjohtaja Berit Dahlin

Pitkeian valmisteltua ja laaja-alaisesti harkittua vanhuspalvelulakia ei piteiisi ryhtyahajottamaan tdssd vaiheessa. Laki on ollut voimassa vasta hyvin lyhyen aikaa. onvaarana, ettd ikddntyneiden elinolosuhteiden hyvdksi tehtdvd tyo [irstatoituu, kuntoimintaympdristossdmme on samaan aikaan menossa suuri rakennemuutos.

Eldkeldisliittojen etujdrjesto EETU ry _
Pensiondrsfcirbundens intresseorginisation plO rf

Elakelaisliittojen etuiarjesto EETU ry on kuuden valtakunnall,isen elekelaisjarjestdn yhteistyoetin. sen jasenjarjestcrt ovatElakeliitto' Eliikel€iiset, Elakkeensaijien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Elekeliitto ja svenska pensronarsforbundetJarjestctjen yhteinen jasenmaera on 300 000. vuonna 2014 puheenjoht.iuiarruri6'on Kansallinen senioritiitto ry.


