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Arvoisat Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliittojen hallitukset
VETOOMUS
Pohjois-Savossa toimivien EETU ry:n jäsenjärjestöjen piirihallitusten yhteisenä kannanottonamme
esitämme teille arvoisat EETU:n jäsenjärjestöjen hallitukset, että lopulta on saatava aikaan eläkeläisiin jo
vuosikymmeniä kohdistuneet yhteiskunnalliset vääryydet oikaistuiksi. Taitetun indeksin, kansan- ja
takuueläkkeiden yleisestä kehityksestä laahaavien etuuksien sekä verotuksen epäoikeudenmukaisuudet
ovat johtaneet tilanteeseen, jossa Suomi luokitellaan tilastojen mukaan maaksi, jossa nimenomaan
eläkeläisköyhyys on yksi hyvinvointivaltioiden suurimmista. Vuonna 2019 Suomessa käytettävissä oleva
rahatulo kulutusyksikköä kohden oli 2472 euroa per kuukausi. Kun yleisesti käsitetään köyhyysrajan olevan
50 % mediaanitulosta, on 50 % edellä mainitusta kuukausitulosta 1236 euroa. Suomessa oli 537904
eläkkeensaajaa, joiden kokonaiseläke oli alle 1200 euroa ja heidän lisäkseen lähes 200 000 eläkkeensaajaa,
joiden eläke oli välillä 1200-1399. Toisin sanoen heidänkin verotuksen jälkeen käteen jäävä tulo on alle
edellä mainitun köyhyysrajan.
Eläkeläisköyhyys kasvaa voimakkaasti sitä mukaa kun ikävuosia tulee lisää. Syynä tähän ovat taitettu indeksi
ja verotus. Taitetun indeksin dramatiikka tulee vastaan vääjäämättömällä voimalla silloin kun ikävuosia
tulee lisää. Tästä konkreettinen näyttö on siinä, että vuoden 1995 keskimääräistä työeläkettä nauttivan,
900 euroa per kuukausi, vastaava eläke on ollut vuonna 1996 65 vuotta täyttäneen henkilön osalta viime
vuonna vajaa 1360 euroa. Vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle siirtyneen keskieläke oli vajaa 1850 euroa.
Verotuksen perustuslain 2 luvun 6 pykälän oikeudenmukaisuuden ristiriidasta kertoo se, että tänä vuonna
keskimääräistä eläkettä saavan veroaste on runsaat 11 %-yksikköä korkeampi kuin palkansaajan vastaava
vero. Eläkkeensaajista noin 500 000 on tuloiltaan sen rajan alapuolella, josta veroa ei mene. Noin 1
miljoonan eläkkeensaajan verotuksen ero vastaavan palkkatulon saajan verotuksen kokonaismäärään
voidaan arvioida oleva noin 2 miljardia euroa.
Samalla kun taitettu indeksi on jättänyt eläkkeensaajien suhteellisen tulokehityksen kauaksi yleisestä
tulokehityksestä, eläkerahastojen kasvu on ollut valtaisa. Vuoden 1995 rahastojen tasosta 36 miljardia
euroa on noussut vuoden 2019 loppuun mennessä jo 218 miljardiin. Rahastojen suhde maksettuihin
eläkkeisiin on noussut tasosta 4,2 tasoon 7,5. Kansantalouden kannalta voidaan sanoa jopa
surkuhupaisaksi sitä, että tuosta noin 180 miljardin rahastojen kasvusta peräti 150 miljardia on sijoitettu
maamme rajojen ulkopuolelle. Voidaan oikeutetusti kysyä, kuinka paljon taitetun indeksin seurauksena on
jäänyt eläkkeensaajien ostovoimasta kansantalouden kysynnän ulkopuolelle ja samalla verottajalta
saamatta jääneenä tulona.
Jo Eläketurvakeskuksen omat laskelmat osoittavat, että rahastojen kasvu jatkuu ja jatkuu ellei
eläkejärjestelmään tehdä muutoksia. Näkemyksemme mukaan hyvin alakanttiin arvioitujen
sijoitustuottojenkin mukaan nykyiset runsaan 200 miljardin euron rahastot kasvavat vuoteen 2085
mennessä jo noin 750 miljardiin euroon. Vaikka tulevaisuudessa eläkemaksut ja eläkelaitosten liikekulut
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ovat suuremmat kuin maksettavat eläkkeet niin nykyisten eläkerahastojen tuotot korkoa korolle tekijänä
pitävät huolta, että järjestelmä kasvattaa eläkevaroja edellä mainitulla tavalla. Rahastojen nykyvolyymien
voimasta kertoo se, että jos rahastojen tuottoa ei käytettäisi lainkaan eläkkeiden ja eläkelaitosten
liikekulujen maksamiseen 220 miljardin rahastot kasvaisivat vuoteen 2085 mennessä jo lähes 2 000
miljardiin euroon. Tämä niinkin alhaisella reaalituotto-olettamalla kuin 3,5 % (vuosien 1997-2019 vastaava
reaalituotto oli eläkelaitoksilla 4,4 % per vuosi).
Me allekirjoittaneet piirijärjestöt esitämme, että EETU:n kuuluvien eläkeläisjärjestöjen on ryhdyttävä
ajamaan voimallisesti lainsäädäntömuutoksia, joilla hyvitettäisiin kertakorotuksella se jälkeenjääneisyys,
minkä kukin nykyisin eläkkeellä oleva ikäluokka on menettänyt eläkettään siihen verrattuna, että taitettua
indeksi ei olisi otettu lainkaan käyttöön. Jotta jälleen vuosien kuluttua ei oltaisi samassa taitetun indeksin
eläkeläisiä näivettävässä tilassa missä nyt ollaan, esitämme keskusjärjestöitämme vaatimaan taitetun
indeksin muuttamista vähintään puoliväli-indeksiin ja samalla eläkeläisten verotuksen oikaisemista siten,
että perustuslain tasa-arvovaatimus tältäkin osin toteutuu
Edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi edellytämme luonnollisesti kansan- ja takuueläkejärjestelmän
uudistamista siten, että näidenkin kehityksen osalta seurataan yleisen käytettävissä olevan tulon kehitystä.
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Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri
merk. toiminnanjoht. K a r i L o p o n e n

puheenjohtaja Ja a k k o L e s k i n e n

Eläkeläiset ry Savon Aluejärjestö
merk. Kuopio-Kallavesi pj. M e r v i H ö y l ä

puheenjohtaja M a r j a – L e e n a K ä r k k ä i n e n

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry Kuopion piiri
merk. siht. J a r i V ä i s ä n e n

puheenjohtaja M a u r i L i i m a t a i n e n

Kansallinen Senioriliitto ry Savo-Karjalan piiri
varapj. S e p p o T u r u n e n

puheenjohtaja R a i m o H ä t i n e n

Kristillinen Eläkeliitto ry Pohjois-Savon piiri
merk. siht. S a l l i T i a i n e n

puheenjohtaja E i n o R ä s ä n e n
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Ps. Tarkempaa tietoa asian taustoista on työryhmämme jäsenen Paavo Jauhiaisen oheisessa liitteessä; Työ-,
kansan- ja takuueläkkeiden sekä verotuksen korjaus talouden käänteen moottorina.

