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Eduskuntaryhmille 

 

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry esittää kannanottonaan valtion vuoden 2016 

talousarvioesitykseen seuraavaa: 

 

Pidämme myönteisenä, että takuueläkeläiset saavat toimeentuloonsa 30 miljoonan euron 

lisärahan ja että lisäpanostuksia aiotaan myöhemmin valmisteltavalla tavalla kohdistaa 

myös omais- ja perhehoitajien vapaajärjestelmiin. Yle-veron alarajan nostaminen 10 300 

euron vuosituloon vastaa tavoitteitamme. 

 

Ymmärrämme tarpeen tasapainottaa julkisen sektorin taloutta. Muun muassa 

seuraavat suunnitellut toimet kohdistuvat kuitenkin kohtuuttomasti pienituloisiin 

eläkeläisiin:  

 

- eläkkeensaajien asumistuen heikentäminen 

- eläketulovähennyksen korottamatta jättäminen 

- kansaneläkkeiden ja sosiaalietuuksien indeksijäädytys 

- sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korottaminen 

- sairausvakuutuslainsäädäntöön suunnitellut muutokset: lääkekorvausten 

pienentäminen, taksimatkakorvausten omavastuun suurentaminen, ruokavalio-

korvauksen poistaminen 

- sähkö- ja kiinteistö- sekä lämmityspolttoaineiden verojen korotukset 

 

 

Esityksemme muutoksiksi valtion talousarvioesitykseen 2016 

 

 

1. Eläkkeensaajien asumistuen heikentämisestä luopuminen 

 

 Eläkkeensaajien asumistukea ollaan lakkauttamassa 1.1.2016 alkaen siten, että 

eläkkeensaajat saavat jatkossa vain yleistä asumistukea. Muutos koskee 190 000 

eläkeläistä, ja se alentaa ensimmäisen vuoden jälkeen asumistukimenoja 65 miljoonaa 

euroa. Ensimmäisenä vuotena eläkkeensaajien taloudellisia menetyksiä loivennetaan 30 

miljoonalla eurolla. Vaikka asumistuki enimmillään saa ensi vaiheessa pienentyä 

korkeintaan 60 euroa kuukaudessa, se on iso menetys pienillä eläkkeillä eläville. 

 

 Eläkkeensaajien asumistuen heikennyksestä tulee luopua kokonaan. 

 

Mikäli asumistukilainsäädäntöä aletaan yhdistää, se on tapahduttava oikeudenmukaisesti 

ja tasapuolisesti sekä kohtuuttomuustilanteiden välttämiseksi pitkällä aikavälillä. 

 

 

2. Työtulovähennyksen kompensoiminen eläkkeensaajille 

 

 Hallitus on korottamassa työtulovähennystä 450 miljoonalla eurolla vuodeksi 2016. 

Eläkkeiden ostovoima on maamme taloudelle aivan yhtä tärkeää kuin palkansaajien 

ostovoima. 
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Esitämme, että eläketulovähennystä muutetaan samassa suhteessa kuin palkan-

saajien työtulovähennystä. 

 

 

3. Indeksijäädytyksestä luopuminen 

 

Hallitus luopui vuoden 2016 indeksijäädytyksistä poikkeuksellisesta deflaatiokehityksestä 
johtuen. Ne ulotetaan koskemaan vuosia 2017 ja 2018. Jottei eläkkeiden vuoden 2016 
indeksitarkistuksista tule negatiivisia, indeksit on pidettävä ennallaan. Tästä on 

esimerkkinä vuoden 2010 menettely. 
 
 Vuosien 2017 ja 2018 jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan 

tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä 
tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkeläisille, mikäli jäädytystä ei 
hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä.  

 

4. Lääke- ja terveydenhuoltomaksujen muutokset 

 

 Lääkkeiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairauteen liittyvien matkojen saatavuus on 

turvattava myös pienituloisille. 

 

 Esitämme, että nousevista lääke- ja terveydenhuoltomaksuista pienituloisille 

aiheutuvaa maksurasitusta kevennetään joko ottamalla käyttöön tulosidonnainen 

maksukatto tai maksukatot yhdistetään ja saatetaan nykyistä alhaisemmalle 

tasolle. 

 

5. Lopuksi 

 Maassamme on meneillään suuri rakennemuutos, johon liittyy säästötoimien lisäksi 

lainsäädännön uudistuksia, kuntaliitoksia ja palveluiden uudelleenjärjestelyjä (mm. sote-

uudistus). 

 

 Painotamme, että kaikissa olosuhteissa on turvattava kansalaisten lähipalvelut ja 

kaikki palvelut myös niille, joilla ei ole valmiuksia verkkopalvelujen käyttöön. 

 

Haluamme korostaa, että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on pidettävä huolta 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Ikäihmisten elämänlaatua ja arjen sujuvuutta 
edistetään varmistamalla heille kohtuullinen toimeentulo sekä riittävät, helposti saavutet-
tavissa olevat palvelut. 

  
 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –  

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf 

  
 
 
 
 

Ole Norrback    Berit Dahlin 
EETU-PIOn puheenjohtaja 2015  EETU-PIOn sihteeri 2015 
ole.norrback@spfpension.fi  berit.dahlin@spfpension.fi 
puh. 020 7288815   puh. 020 7288812 
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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –  
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf  
koostuu seuraavista tahoista: 
 
 
Eläkeliitto ry   puheenjohtaja Eeva Kuuskoski 
   toiminnanjohtaja Jukka Salminen 
 
Eläkeläiset ry  puheenjohtaja Martti Korhonen 
   toiminnanjohtaja Hannu Partanen 
 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry puheenjohtaja Matti Hellsten 
   toiminnanjohtaja Timo Kokko 
 
Kansallinen senioriliitto ry  puheenjohtaja Tapani Mörttinen 
   toiminnanjohtaja Marjo Palomäki 
 
Kristillinen Eläkeliitto ry  puheenjohtaja Ensio Koitto 
   toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö 
 
Svenska pensionärsförbundet rf puheenjohtaja Ole Norrback 
   toiminnanjohtaja Berit Dahlin 
 
 
 


