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T
yöeläkkeiden ostovoi-
maa on heikennetty
määrätietoisesti lähes
kahdenkymmenen vuo-
den ajan. Eri hallitukset

ja työmarkkinajärjestöt ovat pitä-
neet siitä huolen, että tänään pie-
nituloisimmat eläkeläiset elävät
sosiaalitukien varassa.

Eläkkeen ostovoima on pudon-
nut 60 prosentista noin 40 pro-
senttiin ja tämä kehitys jatkuu.
Ohessa toimenpiteet, joilla eläk-
keitä on heikennetty.

TAITETTU indeksi. Eläkkeiden vuo-
tuinen indeksitarkistus tehdään si-
ten, että palkkaindeksi vaikuttaa
20 prosenttia ja elinkustannusin-
deksi 80 prosenttia. Tästä on seu-
rannut se, että eläkkeet ovat jää-
neet palkkakehityksestä huimasti
jälkeen. Eläkejärjestelmä perustui
alkuaan siihen, että palkat ja eläk-
keet nousevat saman verran, mikä
on oikea tapa eläkkeiden ostovoi-
man säilyttämiseksi.

Kovempi verotus. Verohallinto
on muuttanut verolakien tulkin-
taa siten, että palkansaajan eläke-
vakuutusmaksut lasketaan veroksi
ja kun verotus on yhtenäistä, elä-
keläinen maksaa eläkevakuutus-
maksunsa toiseen kertaan, nyt ve-
rona. Verovähennysjärjestelmä on

poistanut eläkeläisiltä lähes kaik-
ki vähennykset, kun palkansaajil-
le niitä on lisätty. Tämän johdosta
eläkeläiset maksavat noin 10 pro-
senttia enemmän veroa kuin pal-
kansaajat vastaavasta tulosta. Pe-
rustuslain vastainen päätös, jos-
sa palkansaajat maksavat verolla
eläkkeitään.

ELINAIKAKERROIN. 2010 alusta
eläkkeelle jääville säädettiin elinai-
kakerroin ihmisen eliniän odotteen
pitenemisen johdosta. Sen vaiku-
tus tuleviin työeläkkeisiin on noin
prosenttia per vuosi.

Raippavero. Valtion säästöjen li-
säämiseksi säädettiin seuraavat yli-
määräiset verolait: sadantuhannen
vuositulon ylittävältä osalta pal-
kansaaja maksaa 2 prosenttia yli-
määräistä veroa kahden vuoden
ajan. 45 000 vuositulon ylittävältä
osalta eläkeläinen maksaa 6 pro-
senttia ylimääräistä veroa pysy-
västi. Tämä sotii Suomen perus-
tuslakeja vastaan, jossa kansalais-
ten pitäisi olla yhdenvertaisia. Ei
kiinnosta perustuslakivaliokuntaa
eikä oikeuskansleria.

TAITETUN indeksin leikkaus nel-
jäsosaan. Eroavan hallituksen vii-
meinen kehysriihi leikkasi taite-
tun indeksin vielä neljäsosaan. Täl-

lä tavalla imetään ostovoima pois
eläkeläisiltä ja lihotetaan eläkera-
hastojen 162 miljardin euron pää-
omia. Valtio ei edes maksa työeläk-
keitä, mutta säästää piti. Nyt kau-
pat irtisanovat väkeään kilvan, kun
kauppa ei käy.

EDELLÄ työmarkkinajärjestöjen ja
eri hallitusten toimet eläkeläisten
kurjistamiseksi. Tavoitteisiin ol-
laan pääsemässä ja kekseliäisyyttä
on riittänyt. Eläkeläiset kun ovat
hyödyttömiä työmarkkinajärjestö-
jen silmissä, joille eduskunta on an-
tanut mandaatin järjestellä työelä-
kejärjestelmää ja eläkkeitä.

Lainsäädäntövalta pitäisi olla
eduskunnalla, mutta heikot halli-
tukset ovat antaneet sen eläkeasi-
oissa työmarkkinajärjestöjen kä-
siin. Työmarkkinajärjestöjä voisi
verrata vaikkapa Italian mafiaan.

ELÄKELÄISTEN määrä sosiaalitu-
kien käyttäjinä on kasvanut räjäh-
dysmäisesti. Näin Suomessa palki-
taan hyvinvointiyhteiskunnan ra-
kentajia ja sotaveteraaneja, maan
vapauden lunastajia.

Eduskunnassa olisi kirveellä töi-
tä. Eläkkeiden ostovoimaa ei saa
enää heikentää.

YRJÖ SCHAFEITEL

kaupunginvaltuutettu, Tampere

Työeläkkeitä heikennetty
monin eri tavoin

Työmarkkinajärjestöjen silmissä eläkeläiset ovat hyödyttömiä.

Heikot hallitukset ovat antaneet vallan eläkeasioissa työmarkkinajärjestöjen käsiin.

TAUSTAA

Uusi tilanne

  • Ennen kehysriihen päätöksiä

parjattu taitettu indeksi nosti ti-

lastokeskuksen mukaan eläkkei-

tä lähes yhtä paljon kuin vanha

50–50-indeksi (AL 15.2.).

  • Palkat ovat olleet jäissä, mutta

kuluttajahinnat ovat nousseet.

Tämä on suhteellisesti hyödyt-

tänyt eläkeläistä palkansaajaan

verrattuna.

  • Vuoden alusta laskettiin, että

työeläkkeet nousivat noin 1,4

prosenttia. Vaikutus oli 1486 eu-

ron keskieläkkeessä 250 euroa

lisää vuodessa.

  • Vanhalla 50-50-indeksillä

luku olisi ollut prosenttiyksikön

kymmenesosaa suurempi, kes-

kieläkkeessä 18 euroa vuodessa.

  • Ennuste oli, että eläkkeet

nousevat enemmän kuin palkat.

ANU LEENA KOSKINEN
Aamulehti

Eläkeläiset eivät voi enää
syyttää taitettua indeksiä
huonoista eläkkeistään.

Parjattu indeksi on muutaman
vuoden ajan nostanut eläkkeitä
yhtä paljon kuin monen kaipaa-
ma vanha indeksi.

–�Pari–kolme vuotta indeksi
on ollut sama, laskee Tilasto-

Kun palkkojen osuutta lasket-
tiin 20 prosenttiin, eläkeläiset
vimmastuivat.

Vielä ihan viime vuoden lo-
pussa eläkeläisjärjestöt vaativat
eläkkeiden tarkistuksessa käy-
tettävän jatkossa indeksiä, jossa
palkkojen vaikutus olisi 30 pro-
senttia ja hintatason 70 prosent-
tia. Esitys ei mennyt läpi.

Uusien lukujen valossa eläke-
läiset eivät kärsi tässä talousti-
lanteessa taitetusta indeksistä.

teella vanhalla 50–50-indeksillä
luku olisi ollut vain prosenttiyk-
sikön kymmenesosaa suurempi.

Eläkkeet nousevat suhteessa
enemmän kuin palkat. Valtiova-
rainministeriön ennusteen mu-

ruoka kallistuvat sen verran, et-
tä palkansaajan ostovoima käy-
tännössä vähenee.

–�Tässä on samantyyppinen ti-
lanne kuin 1990-luvun lamassa
ja 2000-luvun teknokuplan puh-

Eläkeläisen tulot nousevat

noin 250 euroa vuodessa
Ostovoima: Eläkeläisten tulot
paranevat tänä vuonna hiukan
enemmän kuin palkat

Fakta

Taitettu indeksi

Työeläkkeet on sidottu indek-

siin, ettei eläkkeiden ostovoi-

ma heikkenisi.

Aikaisemmin voimassa

oli indeksi, jossa hintojen

painoarvo oli 50 prosenttia

ja palkkojen 50 prosenttia.

Säästösyistä 1990-luvulla

palkkojen osuus ”taitettiin” 20

prosenttiin.

ANU LEENA KOSKINEN
Aamulehti

Eläkeläisjärjestöissä ei ole ar-
vosteltu taitettua indeksiä viime
aikoina.

Tämä johtuu Eläkkeensaaji-
en keskusliiton hallituksen pu-
heenjohtajan Matti Hellstenin
mukaan siitä, että indeksi on 
ollut vaihteeksi hyvä.

Suurempi ongelma tällä het-
kellä on vanhuusköyhyys.

–�Inflaation rakenne on elä-
keläisille hankala, koska eten-
kin ruoka ja asuminen ovat kal-
listuneet. Pienistä tuloista nä-
mä vievät valtaosan, Hellsten 
sanoo.

Hellstenin mukaan ääritilan-
teissa joutuu miettimään, ostaa-
ko ruokaa vai lääkkeitä.

Eläketulojen haitari on suuri.
Pienituloiselta inflaatio syö ko-
rotuksen hyödyn.

–�Tänä vuonna eläkkeelle jää-

vien keskieläke on 1�800 euroa,
mutta esimerkiksi naisten kes-
kieläke on vain 1�300 euroa. Suo-
messa on erittäin paljon yksin
asuvia, jotka saavat alle tuhan-
nen euron eläkettä.

Myös kunnat ovat rahapu-
lassaan lisänneet erilaisia mak-
suja. 

Kiinteistöveron korotus ja
muut hinnan nousut rokotta-
vat pahiten juuri pienituloisia
eläkeläisiä.

Asuminen ja ruoka ovat kallistuneet

Eläke riittää elämiseen

Lähde: Eläketurvakeskus, Tilastokeskus, Eurostat Teksti: Anu Leena Koskinen, grafiikka Mia Ylisuutari/Aamulehti

Eläkeläisillä vähiten velkaa

1 690€ 1 321€

Keskimääräinen palkka (2013)

2 947€3 555€

Miehet Naiset

Erotus

608€

Eläkeläiset maksavat 

vähemmän veroja kuin 

palkansaajat. Tästä 

johtuen Suomessa 

eläkeikäisten käytettä-

vissä olevat tulot 

olivat reilu 70 prosenttia 

työikäisten tuloista.

Eläkeläisten reaalitulo 

on kasvanut 10 vuodessa 

neljänneksellä eli 4 500 

eurolla vuodessa.

Eläkeläisistä heikoimmassa 

asemassa ovat alle 55-vuotiaat. 

Vuonna 2009 tämän ryhmän 

mediaanitulo oli noin 14 000 

euroa.
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65 vuotta täyttäneiden ostovoima

Kotitaloudet

Omistusasunnossa asuvien asunnon arvo ja velat yhteensä ikä-

ryhmittäin 2009, euroa omistusasunnossa asuvaa kotitaloutta kohti
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Eläkeläisillä on usein asuntovarallisuutta

25–34-vuotiailla on velkaa keskimäärin lähes 120 000 euroa, 

65 vuotta täyttäneillä enää keskimäärin 5 000 euroa. 
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Työttömien taloudet

TUUKKA VÄLIMÄKI
Aamulehti

Käsittämätön, tielle raken-
nettu este aiheutti vaarati-
lanteen ja teki autoon pahat
vauriot Nokialla.

Nokialainen nainen ajoi
28. tammikuuta illalla tietä
numero 12 Sastamalan suun-
nasta Nokialle päin. Vähän
ennen Nokian Citymarketia
hän näki edessään kaksi py-
sähtynyttä autoa.

–�Ensin mietin, oliko siel-
lä sattunut peräänajo, mutta
autot olivatkin raivaamassa
tieltä romua.

Nainen ajoi pysähtyneiden
autojen ohi. Hänen oma au-
tonsa ”kolisi aika kovasti”. 
Kotona nainen huomasi, että
auton puskuri oli revennyt.

Poliisilta nainen sai kuul-
la, että tielle oli aseteltu isoja
jäälohkareita ja niiden pääl-
le oli asetettu pystyyn noin
metrin mittaisia keppejä, il-
meisesti käsivarren vahvuisia
männynoksia. Este oli teh-
ty koko ajokaistan reunasta
reunaan.

Paikalla nopeusrajoitus on
80 kilometriä tunnissa.

Nainen teki tapauksesta ri-
kosilmoituksen. Nokian po-
liisista kerrotaan Aamuleh-
delle, että tapaus on tutkin-
nassa ja että samasta asiasta
on tullut poliisille toinenkin
ilmoitus. Tekijöistä ei ole tie-
toa.

Auton puskurin korjauk-
sesta ja aurauskulmien korja-
uksesta tulee naiselle arviolta
1�500 euron lasku.

Jälkikäteen nainen on
miettinyt, että tilanteessa oli-
si voinut käydä huonosti. Au-
to olisi voinut suistua tieltä.

–�Rytinä oli hirveä, kun
ajoin esteen päältä. Onneksi
auto pysyi tiessä kiinni. Ja
onneksi lapset eivät olleet 
kyydissä.

Nainen on keskustellut ta-
pauksesta nokialaisten Face-
book-ryhmässä.

Siellä on tullut esille mui-
ta samanlaisia tapauksia sa-
massa paikassa, joka sijait-
see kahden koulun lähellä.
Nainen epäilee, että tekojen
takana ovat koulupojat.

–�Eilen mies tuli töistä ja
huomasi, että siellä oli taas
rojua samassa paikassa, hän
kertoo.

TATU AIRO
tatu.airo@aamulehti.fi

U
skon, että tästä talvesta puhutaan pitkään. Luulta-
vasti höpisen vielä Koukkuniemessäkin, että se oli se
talvi, kun isoisä sukset osti.

Kuluva talvi on nimittäin ollut uusien suksien omistajalle
täysin kestämätön.

Joulukuun alussa kaikki näytti hyvältä. Silloin minulla ei
vielä ollut suksia, vaikka itsenäisyyspäivänä oli lunta kuin
talvisodassa.

Sitten alkoi viikkotolkulla kestänyt uusi lokakuu. Anoppi-

Kolumni

Suomalaishiihtäjän
katkera tilitys

YHTEYDET. Keskiviikkona
alkaneet ongelmat Elisan
puhelinyhteyksissä jatkui-
vat Tampereella myös per-
jantaina.

2G- että 3G-liikennettä
koskenut vika vaivaa Tam-
pereen virastotalon paik-
keilla olevaa tukiasemaa.
Tukiasemaan tehtiin keski-
viikkona laajennustöitä, joil-
la on tarkoitus lisätä aseman
kapasiteettia.

Ilta-Sanomat uutisoi
torstaina, että Tampereen
kaupungin sisäinen verkko
ylikuormittui, koska työnte-
kijät katsoivat jääkiekkope-
liä netin kautta.

Tampereen kaupunki ei
ole Elisan asiakas. Elisan
Hämeen aluejohtaja Mar-
kus Vuosjoki, voisiko tämä
aiheuttaa ongelmia puhe-
luille?

–�Puhe menee aina data-
käytön edelle. Vaikka mo-
biililaajakaistan välityksellä
katsottaisiin kiekkoa, puhe-
luihin se ei vaikuta, Vuosjo-
ki sanoo. AAMULEHTI

Puhelimet eivät
pätkineet
jääkiekon vuoksi

A
amulehden (AL 7.6.) kir-
joituksessa otettiin esille
valtioiden kansalaisuuksil-

la käymä kauppa. Asia ei ole uu-
si, vaan on putkahtanut esille sil-
loin tällöin. Joskus vuosikymmeniä
sitten muuan suomalainen julkkis
kertoi ostaneensa Andorran kan-
salaisuuden 70 000 markkaa vas-
taavalla summalla. Hinnat ovat ko-
honneet maailmalla yleistä elin-
kustannusindeksiä noudattaen.

Kansalaisuuksien hintaan vai-
kuttaa kirjoituksen mukaan valtion
varallisuus. EU:n jäsenmaista Bul-
garian kansalaiseksi pääsee kaikis-
ta halvimmalla, joka merkitsee sitä,

että maa ei arvosta kansalaisuut-
taan kovin korkealle. Maltan passi
maksaa jo maltaita, mutta kahdella
pienellä Välimeren saarella asukas-
tiheys on niin suuri, että ainakaan
luonnonrahaa kaipaavan ei kanna-

ta maksaa Maltan kansalaisuudes-
ta yli miljoonaa euroa.

SUOMEN ja muiden Pohjoismai-
den kansalaisuuksien hinnastoa
kirjoituksessa ei mainittu, mutta
arvattavasti se on niin korkea, et-
tä vain miljardööreillä ja pankkii-
reilla on siihen varaa. Sen vuok-
si ainoat Suomen kansalaisuuden
hankkineet miljardöörit ovat alun
perin kotoisin miljardöörien reser-
vaatista – Venäjältä. Näiden her-
rojen omaisuus on niin suuri, että
Suomen harvaan omaan rahamies-
luokkaan kuuluva henkilö muutti
häpeissään Ruotsiin.

Vielä vajaa kymmenen vuot-
ta sitten venäläistaustaisia suo-
malaismiljardöörejä oli vain yksi.
Nyt samanlaisten ”suomalaismil-
jardöörien” lukumäärä on kaksin-
kertaistunut ja näyttää pian kol-
minkertaistuvan. Jos heillä olisi
miljardin määräaikaistili suoma-
laisessa pankissa parin prosentin
korolla, niin 28 veroprosentin mu-
kaan valtion kassaan kilahtaa kym-
menisen miljoonaa eroa vuodes-
sa. Tällaista maahanmuuttoa olisi
tuettava vaikkapa kansalaisuuden
hintaa alentamalla.

JUHA KARVONEN

Tampere

Miljardöörien maahanmuutolle tukea

EU:n jäsenmaista
Bulgarian kansalaiseksi
pääsee halvimmalla

Nyt samanlaisten
miljardöörien lukumäärä
on kaksinkertaistunut.

M
aksan Yle-veroni hyvil-
lä mielin. Erityisesti siitä
syystä, miten Yleisradio

panostaa lastenohjelmiin ja -tapah-
tumiin. Sitä mukaa kun lasteni sil-
mät ovat avautuneet tv-tarjonnal-
le, on minun mielipiteeni verova-
roista kustannettavaa Yleä kohtaan
muuttunut positiivisemmaksi.

Omat muistoni Röllistä, Pelle
Hermannista, Ransusta ja muis-
ta lapsuuden legendoista olivat jo

päässeet haalistumaan sen verran,
etten muistanut miten suuri vai-
kutus hyvin tehdyillä ja opettavai-
silla lastenohjelmilla on kasvavan
kansanosan kehitykseen.

KATTI MATIKAINEN on mainio esi-
merkki laadukkaasti tuotetusta oh-
jelmasta, jossa harkittu ja nokkela
suomenkielen käyttö saa vanhem-
mankin suupielet hymyyn. Paras-
ta kuitenkin on, kun kolmevuotias

saa oivalluksia kielen rikkaudesta.
En usko, että Suomessa satsat-

taisiin tähän tapaan kasvatukselli-
siin tekijöihin lastenohjelmia teh-
täessä, mikäli asia olisi kaupallisten
kanavien varassa. Pikku Kakkosta
voi antaa lapsen katsoa ilman, et-
tä tarvitsee pelätä huonoja vaikut-
teita tai mainoskatkolla tapahtu-
vaa lapsen mieleen vaikuttamista.

Pikku Kakkonen vetää lapsia
myös pois television äärestä, erito-

ten Tampereella tapahtumatarjon-
ta lapsiperheille on toistuvaa. Tuo-
rein, ohjelman 50-v juhlakonsertti,
järjestettiin Sorsapuistossa ja ylei-
söä oli viihtymässä lavan edessä ja
nurmikoilla kuin parhaimmilla fes-
tareilla. Onpa kaupunkikin saanut
sekä osannut hyödyntää ohjelmaa
hahmoineen Pikku Kakkosen puis-
ton kohdalla.

KALLE KIILI

isä, Tampere

Maksan Yle-veron lastenohjelmista

• Raitiotie kannattaa linjata
Pispalanvaltatien kautta. Kui-
tenkin niin, että linjaus menee
Pohjanmaantien kautta Tam-
pereen ostamalle Metsä-Boar-
din tontille. Linjaus on edulli-
sempi, koska se tarvitsee vain
yhden alikulun Paasikiventien
kohdalla.

Lielahden sellutehtaan ton-
tin ostaminen muutti linjaus-
tarpeen suunnittelun myöhäi-
sessä vaiheessa. Aikaisemmin
parhaimmat vaihtoehdot olivat
Pispala tai Paasikiventie. Uu-
delle suunnitellulle asuinalu-
eelle on mahdollista kuitenkin
saada yli 10 000 asukasta.

Samalla voidaan saada kan-
salaisten kannattama Pispalan
linjaus. Tipotien uusi sosiaali-
ja terveysasema pitää pystyä ta-
voittamaan esteettömästi.

PETRI SIURO

valtuutettu, vihr

Lapsen saatava
valita itse omat
uskomuksensa

•Reima Hakulinen kommen-
toi Suvivirrestä noussutta kes-
kustelua ja totesi perinteiden
pitävän meidät kaidalla tiellä.
Outo johtopäätös oli sekin, että
Suvivirsi on tähän asti pitänyt
homot kaapeissaan (AL 5.6.).

On siinä saanut veisata. Nyt
sitten ääni käheytyi?

Hakulinen kannatti lapsen
omaa valintaa uskomusasioissa.
Hyvä niin, mutta jo kasteessa
avuton sylivauva liitetään väki-
sin kristilliseen seurakuntaan.
Miksei lapsi saa valita vapaasti
esimerkiksi 16-vuotiaana omia
uskomisiaan?

Muutoinkin ihmettelen kou-
lun uskonnonopetusta. Fysii-
kan tunnilla opetetaan esimer-
kiksi painovoiman lainalaisuuk-
sia ja uskontotunnilla vetten
päällä kävelyä ja taivaaseen as-
tumisia.

Biologian tunnilla puhutaan
luonnon kiertokulusta ja uskon-
totunnilla kuolleista nousemi-
sista. Mahtaa siinä lapsiparka
olla sekaisin, kun kumpikin on”
totta”.

RAULI JOKELIN

Tampere

Nokialta
Tampereelle
vaihdon kautta

• Sunnuntaina 8.6. oli lukijan
palstalla kirjoitus: ”Nokialla ou-
toa porukkaa. Valitetaan, että
bussiyhteys vie Nokian keskus-
taan.”

Oudot nokialaiset lienevät
niitä, joiden matka suuntau-
tuu Nokian keskustan sijasta
Tampereen keskustaan. Heitä
on noin 80 prosenttia nokia-
laisista joukkoliikenteen käyt-
täjistä.

Nyt Nokialla pääsee bussilla
vaihtamatta niin Nokian kuin
Tampereenkin keskustaan.
30.6. alkaen isolle osaa Tam-
pereelle tulijoista matkat muut-
tuvat vaihdollisiksi.

MARTTI PAUNU

Tampere

Ratikka
Pohjanmaan-
tien kautta


