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Eläkeläisten hyvinvoinnista on pidettävä 
huolta, koska he ovat yhteis kunnallisesti 
tuottava ryhmä.



Maailman parhaiten voivat varttuneet

Pitkäikäisyys on ollut vuosisadat yhteiskun-
nallinen päämäärä, joka nyt on saavutettu. 
Vuoden 2021 lopussa jo yli 29 prosenttia vä-
estöstä oli eläkkeellä. Pelkkään huoltosuhtee-
seen perustuva katsantotapa jättää näkyvistä 
eläkeläisten panoksen yhteiskuntaan.

Eläkeläisten voimavarat kasvattavat julkisia 
voimavaroja.  Esimerkiksi lastenlapsien hoi-
tamisen rahallinen arvo vuosittain on noin 
540 milj. euroa, omaishoidon kokonaisarvio 
vuosittain on noin 2 miljardia euroa sekä jo 
perintö- ja lahjaverojen määrä vuonna 2021 
oli 826 milj. euroa ja. Lisäksi eläkeläiset ovat 
aktiivisia kuluttajia ja yhä useampi heistä 
tekee eläkkeen rinnalla myös töitä. 

Vahvaa ja kilpailukykyistä Suomea raken-
netaan hyvinvoivan väestön varaan. Ikään-
tyneiden ihmisten yhteiskunnallinen tuotta-
vuus ei ole itsestäänselvyys, vaan eläkeläisten 
hyvinvointiin on investoitava. Siihen että 
Suomessa varttuneet voivat parhaimmalla 
mahdollisella tavalla päästään kun:

• Eläkkeellä olevien toimeentulo ja 
hyvinvointi on turvattu 

• Ikä ei vähennä ihmisen oikeuksia 

• Ihmisen yhteiskunnallinen osallisuus säilyy 
elämän loppuun asti



Riittävä toimeentulo turvattava jokaiselle eläkeläiselle

Suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria ja niiden varassa eletään pit-
kään. Eläkeläisköyhyyttä ei ole saatu poistettua. Edelleen miehistä 
26 % ja naisista 36 % saa eläkettä alle 1249 e/kk. Pienimpiä eläkkeitä 
on korotettava.

Eläkkeiden verotus niissä on palkkatuloa ankarampaa. Ansiotuloon 
kohdistuvien veroluonteisten maksujen ja erilaisten vähennysten 
jälkeen käteen jäävän tulon tulee olla samansuuruinen riippumatta 
siitä, onko ansiotulon lähde palkka vai eläke.

Ikääntyneiden oikeuksia on vahvistettava

Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin ikääntymisen leimaa-
van ihmisen kielteisellä tavalla. Ikäsyrjintä vähenee vain, kun ikään-
tyneiden oikeuksia parannetaan samanlaisiksi kuin ne muilla ikäryh-
millä on.

Kansanedustajilla tulee olla tieto siitä, minkälaisia vaikutuksia pää-
töksillä ja laeilla on ikääntyneisiin ja iäkkäisiin ihmisiin (vrt. lapsi- 
ja ympäristövaikutusten arviointi). Säädöspohjan vahvistamiseksi 
Suomen on myös sitouduttava ikääntyneitä koskevan YK:n ihmisoi-
keussopimuksen edistämiseen.

Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla

Digitalisaatio ei tuo mukanaan yksinomaan helpotusta iäkkäiden 
elämään vaan myös yleisiä ja ihmisten yhdenvertaisuutta uhkaavia 
ongelmia. Yli 40 prosentilla on jäänyt viranomaispalveluita koko-
naan käyttämättä, koska asiointi on digitaalista. Kaikkein useimmin 
digitalisaatio syrjäyttää kaikkein ikääntyneimpiä, yli 80-vuotiaita kan-
salaisia. Digitalisaatio ei ole haaste ikääntyneille vaan se on haas-
te päättäjille, viranomaisille ja palveluntarjoajille. Haaste on teh-
dä asiat niin, että elämän loppuun asti jokaisen ikäisen osallisuus 
varmistetaan.
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Eläkeliitto on vuonna 1970 perustettu, 
valtakunnallinen, Suomen suurin ja puo
luepoliittisesti sitoutumaton eläkeläis
järjestö. Liittoon kuuluu lähes 115 000 
henkilöjäsentä, liki 400 paikallisyhdistys
tä ja 20 piiriä. Eläkeliiton tarkoituksena on 
eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien 
henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuk
sien valvominen sekä sosiaalisen turvalli
suuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


