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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry. tapasi 24. syyskuuta eduskuntaryhmien edustajia. 
Puheenjohtaja Hannes Mannisen johdolla EETUn edustajat luovuttivat kirjelmän, jossa 
kannetaan huolta eläkkeensaajien toimeentulon turvaamisesta ja lähipalveluista sekä sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kilpailutuksesta. Yle-vero pitäisi EETUn mukaan poistaa enintään 
takuueläkkeen suuruista tuloa saavilta. Raha-automaattiyhdistyksen tulisi ohjata 
leikkaamattomana sosiaali- ja terveysjärjestöille. Kirjelmä perusteluineen sai voimakasta tukea 
kansanedustajilta: paikalla olivat Sari Sarkomaa (kok.), Jouni Backman (sd.), Jari Lindström 
(ps.), Inkeri Kerola (kesk.), Osko Soininvaara (vihr.), Christina Gestrin (r.) ja Jouko 
Jääskeläinen (kd.). 
Kirjelmä alla. 
 

Eduskuntaryhmille 

Heinäkuun alussa voimaan tulleen vanhuspalvelulain ja sen pohjalta annettujen 
laatusuositusten mukaan tavoitteena on ikäystävällinen yhteiskunta. Siinä ikääntyvää väestöä 
arvostetaan. Ikä-ihmiset voivat osallistua sekä vaikuttaa elin- ja asuinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon ja tarvitsemiensa yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen valintaan sekä 
laatuun, palvelut toimivat, ovat riittävät ja hyvin saavutettavissa. Vanhuspalvelulaki luo hyvät 
lähtökohdat kehitykselle, mikäli yhteiskunnan ja ikäihmisten voimavarat riittävät sen 
toteuttamiseen.  

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n edustajina esitämme kannanottonamme vuoden 2014 
talousarvioesityksestä  seuraavaa: 

1. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korottaminen  

Esityksessä on myönteistä se, että aiemmista päätöksistä poiketen talousarvioehdotuksessa 
2014 ollaan kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korottamassa täysimääräisesti eikä 
edellisenä vuotena arvonlisän korotuksen korvauksena toteutettua ylimääräistä 0,7 %:n 

korotusta vähennetä vuoden 2014 indeksitarkistusta tehtäessä. 

2. Eläkkeensaajien toimeentulon turvaaminen ja verokorotukset  

Talousarvioehdotus sisältää sekä sähkön että polttoaineiden verojen korotukset. Tutkimusten 
mukaan niiden suhteellinen vaikutus on suurin varsinkin pienituloisille eläkeläisille. 
Palkansaajien asemaa helpotetaan korottamalla sekä työtulo- että perusvähennyksen ylärajaa 
30 eurolla. Työtulovähennystä vastaavaa korotusta ei kuitenkaan tehdä 

eläketulovähennykseen. 

Palkan- ja eläkkeensaajien verotuksen tasapuolisuuden turvaamiseksi esitämme 
eläketulovähennyksen korottamista 30 eurolla. 
 
3. Yle-veron poistaminen enintään takuueläkkeen suuruista tuloa saavilta 
 
Järjestömme tavoitteena on yle-veron poistaminen enintään takuueläkkeen suuruista tuloa 
saavilta. Kun julkisuudessa on esitetty vahvaa kritiikkiä yle-veron tuoton kasvusta niin 
esitämme, että pienituloisille eläkeläisille ja palkansaajille kompensoidaan polttoaineiden ja 



energiaveron korotusten aiheuttamia menetyksiä poistamalla kerralla tai asteittain yle-vero 
enintään takuueläkkeen suuruista tuloa saavilta. 
 
 
 
 
4. Lähipalvelut turvattava rakenneuudistuksissa 
 
Hallitus valmistelee parhaillaan soteuudistuksen sisältöä. Järjestömme kantaa suurta huolta 
lähipalvelujen tulevaisuudesta. Tutkimustemme mukaan noin 40 prosenttia väestöstämme on 
kokenut lähipalvelujensa heikentyneen jo toteutetuissa kuntaliitoksissa. Esitämme, että kunta- 
ja soteuudistuksissa turvataan kaikissa olosuhteissa lähipalvelut ja palvelut myös sellaisille 
asukkaille, joilla ei ole valmiuksia nettipalvelujen käyttöön. Samoin edellytämme, että julkiset 
tilat on avattava kansalaisjärjestöjen käyttöön. 
 
5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutusta uudistettava 
 
Meneillään olevan hankintalain tarkistuksen yhteydessä on pyrittävä luomaan selkeät kriteerit, 
miten eri laatu- tai muut erityistekijät voidaan huomioida varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kilpailutuksessa. Viime vuosina kolmas sektori on menettänyt kilpailuasemiaan mm. virtuaali-
tarjousten johdosta. Esitämme, että hankintalakia tarkistetaan em. tavalla ja siinä yhteydessä 
harkitaan vakavasti virtuaalitarjousten hyväksyttävyyttä.  

 
6. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto leikkaamattomana sosiaali- ja terveysjärjestöille 

Raha-automaattiyhdistyksen tuotto on lain mukaan tarkoitettu kansalaisjärjestöjen yleishyödyl-
liseen työhön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä arvokasta tarkoitusta toteuttavat 
työl-lään suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt.  Edellytämme, että RAY:n tuotto on 
suunnattava leikkaamattomana sosiaali- ja terveysjärjestöjen kautta kansalaisten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen. 

Lopuksi haluamme korostaa, että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoinakin on kaikissa 
olosuhteissa pidettävä huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.  
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