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Eläkkeensaajien Keskusliiton tavoitteita  
eduskuntavaalikaudelle 2015–2019

TAUSTAA
Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan yksilön tai ryhmän selkeää huono-osai-
suutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintasoon. Köyhyydessä elävät 
kansalaisemme joutuvat ponnistelemaan elääkseen normaalia elämää ja pystyäk-
seen osallistumaan yhteiskunnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimin-
toihin. Monelta tämä ei kerta kaikkiaan onnistu.

 
Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen perustuvaa mää-
ritelmää, mikä on 60 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaani-
tulosta. Mediaanitulo tarkoittaa keskimmäistä tuloa, kun kaikkien kotitalouksien 
tulot laitetaan suuruusjärjestykseen. Kun kotitaloudella on käytettävissään alle 60 
prosenttia väestön keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta, se on määri-
telmällisesti köyhä. 
 
Tilastokeskuksen joulukuussa 2014 julkistaman ennakkotiedon mukaan pie-
nituloisuuden perusteella köyhiä ihmisiä oli maassamme noin 690 000. Vuonna 
2012 tuo luku oli 635 000, joten maahamme tuli pienituloisia vuoden aikana lisää 
55 000 henkeä. Jos mukaan lasketaan pienituloisuuden lisäksi myös köyhyysris-
kissä elävät, oli luku jo 854 000 henkilöä (vuonna 2012).
 
Tulonjakotilaston 2013 mukaan Suomessa pienituloisuusraja oli 14 260 euroa 
vuodessa. Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos hänen 
tulonsa ovat alle 1 190 euroa kuukaudessa. Vuoden 2013 lopussa maassamme 
sai alle 1 100 euron eläkettä 461 154 henkilöä (yli 33 prosenttia eläkkeensaajis-
tamme), heistä oli naisia 297 587 ja miehiä 163 567 henkilöä. Alle 1 400 euron 
eläkettä sai 756 326 henkilöä, reilusti yli puolet eläkkeensaajistamme (54,6 pro-
senttia).

Toimenpide-esityksiä eläkeläisköyhyyden  
nujertamiseksi ja liiton muut  
vaalitavoitteet
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Kun katsotaan toimeentulovaikeuksissa olevien kotitalouksien lukumäärää so-
sioekonomisen aseman mukaan, ovat eläkkeensaajat ylivoimaisesti suurin ryhmä. 
Suomessa erityisenä ongelmana on yksinäisten eläkkeensaajien huomattavan kor-
kea köyhyysriski. Vuonna 2009 yli 30 prosenttia Suomen yksinelävistä eläkeläi-
sistä oli köyhiä. OECD:n vertailussa yhtä köyhää yksinasuvaa eläkkeensaajaa kuin 
Suomessa ei löydy koko Länsi-Euroopasta. Yli 65-vuotiaiden yksinasuvien köy-
hyysaste on tuon vertailun mukaan 28 prosenttia. 

 
Tällä hetkellä suomalaisista jo yli miljoona on 65 vuotta täyttäneitä. Kymme-
nen vuoden kuluttua heitä ennustetaan olevan 1,3 miljoonaa eli 23 prosenttia 
väestöstä. Suomessa ikääntyneiden osuus kasvaa EU-maista nopeimmin vuoteen 
2030 asti. Myös suhteellinen köyhyys maassamme tulee tulevaisuudessa vain kas-
vamaan, jos asialle ei tehdä mitään.

 
Pienituloisuus on yleisintä 75 vuotta täyttäneillä. Nykyisin käytössä olevan työ-
eläkeindeksin (20 ansiotaso/80 elinkustannusten muutosten painoarvoa) takia 
pitkään eläkkeellä oleminen lisää pienituloisuutta ja köyhyyttä. Mitä pitempään 
eläkkeellä ollaan, sitä varmemmin kuljetaan kohti köyhyysrajaa.

 
  Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti Suomi on sitoutunut vähentä-
mään köyhyysriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 
mennessä. Asetettu tavoite on Eläkkeensaajien Keskusliiton mielestä 
vaatimaton ja sitä pitää nostaa. Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen 
tuleekin olla yksi seuraavan vaalikauden keskeisiä tavoitteita. Toimenpi-
teiden aika on nyt. 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry esittää  
seuraavia toimenpiteitä eläkeläisköyhyyden  
vähentämiseksi maassamme:
 
KANSANELÄKE

Pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi on maassamme toteutet-
tava kansaneläkkeen reilu tasokorotus. Yksinäisen eläkkeensaajan kansaneläke on 
mahdollisimman nopeasti nostettava takuueläkkeen tasolle. Sitä kautta nousisi 
myös kansaneläkettä saavien määrä ja useampi pienituloinen eläkkeensaaja saisi 
helpotusta elämäänsä. 

Kansaneläkkeeseen tehtävä tasokorotus on kirjattava eduskuntavaalien 
jälkeisen hallituksen hallitusohjelmaan. Vähintäänkin on tehtävä kirjaus, 
että eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi toteutetaan toimenpideohjelma 
kansaneläkkeiden tason nostamiseksi. 

 
TYÖELÄKE

Myös työeläkkeiden ostovoima on turvattava. Palkkapainotteisuutta on 
nostettava työeläkkeiden indeksitarkistuksissa. Vaihtoehtoisesti tulisi sel-
vittää indeksijärjestelmän muuttamista niin, että se suosisi pieni- ja keski-
suurta eläkettä saavia. 

Vuodenvaihteessa 2015 toteutettu indeksijäädytys leikkaa heti eläkkeensaajien 
reaalista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tason alemmalle kehitysuralle myös 
tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tämä on pysyvä heikennys, mikäli jäädytystä 
ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä. 

Indeksijäädytys on korvattava eläkkeensaajille seuraavan vaalikauden ai-
kana.

VEROTUS
Välillisten verojen korottaminen koskee kaikkein kipeimmin pienituloisia. Heidät 

on erityisesti huomioitava kaikissa tulevissa verolinjauksissa.
Tuloveron tulevat muutokset eivät saa korottaa eläkkeiden verotusta suhteessa 

palkkatulojen verotukseen. Mahdollisten välillisten verojen korotukset on korvat-
tava pientä ja keskisuurta eläkettä saaville. Pienet eläkkeet on pidettävä verot-
tomana myös tulevaisuudessa. Verottoman eläkkeen alarajaa on nostettava pe-
rustulovähennystä sekä kunnallista että valtionverotuksen eläketulovähennystä 
korottamalla. 
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Eläketulon verotus ei saa millään tulotasolla olla palkkatulon verotusta 
ankarampaa. Eläke- ja palkkatulon verotuksen vertailussa palkansaajan  
TyEL-maksun lukeminen veroksi on ongelmallinen, koska maksu ei ole ve-
roa. Tästä tulkinnasta on luovuttava siinä yhteydessä kun palkansaajilta pe-
ritty työeläkemaksu ei enää vähennä eläkepalkkaa. Tämä tapahtuu vuonna 
2017 tulevan eläkeuudistuksen yhteydessä.

YLE-VERON POISTO PIENITULOISIMMILTA 
Vuonna 2014 eläkkeensaajalta alettiin periä veroa 10 840 euroa ylittävistä vuo-

siansioista. Yle-veroa perittiin 7 500 euroa ylittävästä tulosta.
Yle-vero on poistettava kaikilta niiltä kansalaisilta, joiden tulot jäävät ve-

rotettavaa rajaa pienemmiksi.

PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAVASTUUT KEVEÄMMIKSI
Valitettavan usein pienituloiset kansalaisemme säästävät lääkkeistään ja muista 

terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat riittäisivät muihin menoihin. Jos 
eläkkeensaaja jättää rahapulassaan lääkkeet ostamatta tai vaikkapa hampaansa 
hoitamatta ja sairastuu pahemmin, on tällä merkittäviä kustannusvaikutuksia yh-
teiskunnallemme.

Lääkkeiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairauteen liittyvien matko-
jen saatavuus on turvattava myös pienituloisille. Niihin liittyvät maksukatot 
on yhdistettävä ja saatettava nykyistä alhaisemmalle tasolle.

ASUMISKULUT ALEMMAS
Vanhusten odotetaan asuvan mahdollisimman pitkään kotonaan tulevaisuudes-

sa. Samaan aikaan asumismenot kasvavat kovaa vauhtia. Erityisesti energiavero-
tus ja kiinteistöverotus ovat kasvaneet. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, on ikäänty-
vien ihmisten asumisen kustannustaakkaa kevennettävä.

Eläkkeensaajien asumistuen tulorajoja on nostettava. Asumistuen määrää 
on korotettava nykyisestä 85 prosentista 95 prosenttiin asumistukilain mu-
kaisista asumismenoista omavastuuosuuden vähennyksen jälkeen. Asumis-
tuen omavastuuosuutta on vähennettävä.

TOIMEENTULOTUEN PERUSOSAN KOROTTAMINEN
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on tur-

vata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. 
Käytännössä monet joutuvat kuitenkin selviytyäkseen turvautumaan toimeentulo-
tukeen säännöllisenä tukena. Yksin asuvan henkilön toimeentulon perusosan mää-
rä on 485,50 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Toimeentulotuki ei nykytilantees-
saan täytä tarkoitustaan eli toimeentulon ja itsenäisen selviytymisen turvaamista.

Toimeentulotuki tulee nostaa tämänhetkisiä realiteetteja paremmin vas-
taavalle tasolle. 
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Eläkkeensaajien Keskusliiton muut  
tavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2015–2019
 
OSALLISUUS JA KUULLUKSI TULEMINEN PERUSOIKEUS

Kaikkeen ikäihmisiä koskevaan lainsäädäntöön on otettava määräykset ikäih-
misen oikeudesta tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa Euroopan sosiaalisen 
asiakirjan periaatteiden mukaisesti. Ikääntyvällä on oltava mahdollisuus siihen, 
että häntä kuullaan asukkaana ja asiakkaana häntä koskevissa vanhustenhoidon 
ja hoivan suunnittelussa sekä toteutuksessa. 

Kunnissa toimivien vanhusneuvostojen toiminta- ja työskentelymahdolli-
suuksia on kehitettävä. Vanhusneuvoston jäsenelle on annettava mahdolli-
suus osallistua lautakuntien ja valtuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoi-
keudella.
 
PALVELUJA PARANNETTAVA

Lähivuosien keskeisiä haasteita on kohtuuhintaisten, esteettömien asunto-
jen saatavuuden turvaaminen ja lähipalvelujen kehittäminen. Noin joka toisessa 
suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Hissittömiä kerrostaloja on etenkin 
1960–80-luvuilla rakennetuissa kaupunginosissa. Näissä ilman hissiä olevissa ta-
loissa asuu noin 600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiaita.  

On myös varmistettava kotiin saatavien palvelujen riittävyys ja laatu. Niille van-
huksille, jotka haluavat ja kykenevät asumaan kotonaan, on turvattava riittävät ja 
kohtuuhintaiset terveys-, sairaus- ja sosiaalipalvelut. Kuntiin on perustettava neu-
vontapisteet tai palvelutorit, josta ikäihmiset saavat tietoa mm. tarjolla olevista 
palveluista, tuista ja etuuksista. 

Sote-uudistuksessa tulee varmistaa peruspalvelujen yhdenvertainen saa-
tavuus eri puolilla Suomea. Ikääntyvillä on oltava yhtäläiset, tasa-arvoiset ja 
toimivat mahdollisuudet saada sote- ja muut lähipalvelut riittävän läheltä ja 
hyvien kulkuyhteyksien päästä. Erityisesti harvaan asutuille seuduille tulee 
luoda uusia palvelujen järjestämistapoja täydentämään tärkeitä lähipalve-
luja. 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa on jatkettava vuoden 2017 
jälkeenkin. Tässä yhteydessä on myös taattava hissirakentamisen lisäämisen 
jatkuminen hissittömiin kerrostaloihin.

 

PALVELUMAKSUT KOHTUULLISIKSI
Yhteiskunta teknistyy kovaa vauhtia. Tämä on johtanut siihen, että palvelujen 

ostaminen tietokoneiden välityksellä on halvempaa kuin henkilökohtaisesti asioi-
malla. Pankkien konttoriverkostoa on harvennettu, jäljelle jääneiden aukioloaiko-
ja on lyhennetty ja kassahenkilökuntaa vähennetty. Lisäksi maksuautomaatteja on 
karsittu. Erityisesti pienituloisten eläkeläisten tilanne on vaikea. On kohtuutonta, 
että he joutuvat maksamaan suhteellisen pienistä laskuistaan tiskillä jopa 8–10 
euroa laskulta. 

Lainsäädännöllä on turvattava, että ikäihmiset voivat saada pankki-, ym. 
palvelut samaan hintaan kuin tietokoneiden välityksellä palvelunsa hankki-
vat. Yksityisten ja julkisten palvelumaksujen nopeaa nousua on ikäihmisten 
kohdalla kompensoitava esimerkiksi omavastuuosuuksia vähentämällä.
 
IKÄIHMISTEN AKTIVOINTI

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti aktiivisina yhteiskun-
nan jäseninä.

Ikäihmisille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan 
niin joukkoliikenteen kuin kulttuurin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn 
osalta elintärkeät liikuntapalvelut on saatava ilmaiseksi. 
 
ELÄKKEENSAAJAJÄRJESTÖJÄ TUETTAVA 

Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosi-
aalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on oikea täsmälääke yksinäi-
syyden torjuntaan.

Eläkkeensaajajärjestöjä tulee tukea. Julkiset tilat on avattava järjestöjen 
käyttöön. Ikääntyville tulee turvata tarvittavat kokoontumistilat mahdolli-
simman joustavasti ja edullisesti. 
 
KUNTOUTUS KUNNIAAN

Julkisen vallan tavoitteena on terveydenhoitomme kustannussäästöjä tavoitel-
taessa vanhustenhoidon laitosvaltaisuuden vähentäminen. Tulevaisuudessa yhä 
useampi vanhus hoidetaan kotonaan. Palvelurakenteen muutos edellyttää, että 
kotiin annettaviin palveluihin, avopalveluun, omaishoitoon ja perhehoitoon osoite-
taan tarpeelliset ja riittävät resurssit. Kotihoidon tarjonta ei vielä ole maassamme 
riittävää, ja kotihoidon kyky vastata nopeasti asiakkaan palvelutarpeen muutok-
seen on vielä vähäistä.
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MIKÄ EKL ON?
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on tunnetuin valtakun-
nallisista eläkkeensaajajärjestöistä. EKL:llä on yli 50 toimin-
tavuoden kokemuksella myös merkittävää yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.

EKL nostaa aktiivisesti esille erilaisia eläkkeensaajan arkea 
koskevia epäkohtia ja huolenaiheita, joita ovat mm. terveyspal-
velujen taso ja saatavuus, eläkeikäisen ostovoima ja verotus tai 
esimerkiksi eläkeindeksiin vaikuttavat asiat.

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä on monituhat-
päinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien jouk-
ko  eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Vuoden 
2013 toimintaa koskeneen järjestökyselymme mukaan EKL:n 
jäsenyhdistyksissä teki vapaaehtoistyötä noin 7 500 henkilöä. 
He käyttivät aikaa vapaaehtoistoimintaan noin 71 400 tuntia 
kuukausittain!

EKL:n motiivina on edunvalvonnan lisäksi tarjota toimintaraa-
mit 350 alueelliselle yhdistykselleen ympäri Suomea niin, että 
ikäihmiset voivat nauttia työelämän jälkeisistä vuosista mah-
dollisimman monipuolisesti ja terveyttä edistävällä tavalla. Eli 
tarjoamme Sinulle uusia harrastuksia ja tuttavuuksia – täyttä 
elämää, hyvässä seurassa!

Ennaltaehkäisevästä toiminnasta on muodostettava vakiintunut toimintata-
pa ja palvelu, jolla voidaan edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja siten myö-
hentää laitoshoitoon joutumista. Lisäksi kotona asumisen turvaamiselle vält-
tämättömiä kuntouttavia palveluja on oltava tarjolla paljon nykyistä enemmän.  

 
MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSEEN PANOSTETTAVA

Muistisairaiden määrän arvioidaan maailmanlaajuisesti kolminkertaistuvan vuo-
teen 2050 mennessä. Muistisairauksien yleistyminen johtuu väestön ikääntymisestä. 
Suomi on samassa tilanteessa muiden länsimaiden kanssa. Mitä enemmän on ikään-
tyneitä, sitä enemmän on myös muistisairaita. Keskivaikeasti ja vaikeasti muisti-
sairaita oli maassamme vuosi sitten noin 90 000 ja heidän määränsä tulee eräiden 
varovastikin tehtyjen arvioiden mukaan kaksinkertaistumaan seuraavien 30 vuoden 
kuluessa. Muistisairaus on kehittymässä siis maassamme erittäin suureksi ongelmak-
si. 

Maassamme on satsattava vanhusten muistiheikkouden tutkimisen kehittä-
miseen, ja tälle asialle on saatava tarpeelliset taloudelliset resurssit.  Ongelma 
tämän tärkeän asian suhteen ei liene yhtään pienempi muuallakaan Pohjolassa, 
joten asiassa on tehtävä pohjoismaista yhteistyötä tietotaidon edistämiseksi 
ja tutkimuskulujen jakamiseksi. 

OMAISHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ HETI TYÖN ALLE
Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa todetaan, että investointi 

omaishoitoon kannattaa ja että se tuottaa merkittäviä säästöjä eri hallinnontasoil-
la ja -aloilla. 470 miljoonan euron sijoitus sopimusomaishoitoon tuottaa jo vuonna 
2020 noin 1,5 miljardin euron nettosäästöt julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
menoissa. Omaishoitajille sysätään jatkuvasti lisää vastuuta, mutta ei riittävästi tu-
kea ja apua.

Omaishoitolainsäädännön säätämisessä on vitkasteltu. Sen valmistelu on 
aloitettava välittömästi kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN ITSENÄINEN ASEMA  
TURVATTAVA TULEVAISUUDESSA

RAY:n avustuksilla on ratkaiseva merkitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan 
jatkuvuudelle. Sen saama rahoitus on leikkaamattomana suunnattava järjestöjen toi-
mintaan. 

RAY:n itsenäinen asema on turvattava jatkossa.
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YHDESSÄ 
TEKEMISEN  

ILO

RAUHAISA  
LUONTO  

YMPÄRILLÄ

Rajaniemeen,Virroille!Rajaniemeen,Virroille!


