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Puoluehallituksille

Puolueet ovat laatimassa vaaliohjelmiaan ja määrittelemässä kantojaan
vaalien jälkeen perustettavan hallituksen ohjelmaan. Tässä työssä
puolueiden on syytä ottaa huomioon myös kasvavan eläkeläisväestön
tarpeet.
Tulevien päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että ikääntyvä väestö pystyy
itsenäiseen elämään mahdollisimman kauan ja saa aikanaan ammattitaitoista
ja asianmukaista hoivaa ja hoitoa.
Eläkkeiden ostovoima on tällä hallituskaudella jäänyt edelleenkin selvästi
jälkeen palkansaajien ostovoiman kehityksestä. Syynä on taitettu indeksi ja
tulevina vuosina alkavia eläkkeitä leikkaa elinaikakerroin. Tänä vuonna
eläkeläisten ostovoima laskee keskimäärin 1 %. (Veronmaksajat ry:n raportti)
- VENK ry esittää, että työeläkeindeksin rakennetta korjataan niin, että
elinkustannusten ja yleisen ansiotason kehitys otetaan siinä
tasapuolisesti huomioon. Eläkkeet eivät saa missään tilanteessa
laskea. Jos inflaatio on korkea, eläkkeitä tulee tarkistaa indeksillä kaksi
kertaa vuodessa.
Eläkkeensaajien ja palkansaajien verotuksen perusprosentti on edelleen
korkeampi kuin palkansaajien noin 13 000 - 33 000 euron vuositulosta. Tämä
johtuu siitä, että palkansaajien verotukseksi lasketaan työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksut, jotka ovat vastikkeellisia vakuutusmaksuja ja
verovähennyskelpoisia.
- Pitää huolehtia siitä, että eläketulosta ei missään tilanteessa makseta
korkeampaa veroa kuin vastaavasta palkkatulosta.
Vanhusten hoivapalveluista on paljon keskusteltu ja myönnetään, että
puutteita on eri kunnissa. Kuntien säästöt ja palvelurakenteen muutos
aiheuttavat pelkoa ja epävarmuutta ikääntyvissä ihmisissä.
- Vanhuspalvelulain säätäminen on välttämätöntä. Laissa tulee määritellä
vanhusten subjektiiviset oikeudet palveluihin, palvelujen laatukriteerit,
järjestämisvastuu, ohjaus ja valvonta sekä riittävät taloudelliset

resurssit. On syytä perustaa vanhusasiamiehen virka huolehtimaan
vanhusten oikeuksien toteutumisesta. Vanhusneuvostoista tulee säätää
lailla ja parantaa näin ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia omassa
kunnassaan.
Monet ikäihmiset joutuvat käyttämään monia lääkkeitä. KELA-korvaukset ovat
heidän kannaltaan merkittävä asia. Pienituloisilla eläkeläisillä raha ei aina
välttämättä riitä tarpeellisten lääkkeiden hankintaan. Lääkekulujen
omavastuun katto on vuosi vuodelta noussut.
- VENK ry esittää, että KELA:n korvausperusteet tulee saattaa ajan
tasalle ja omavastuun kattoa alentaa.
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