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Kansalaisaloite

• Lähes 85 000 kansalaista oli allekirjoittanut eduskunnalle aloitteen 
työeläkkeiden taitetun indeksin palauttamiseksi ansiotasoindeksiksi.

• Eduskunta hylkäsi aloitteen yksimielisesti. Kaikki eduskuntapuolueet 
vastustivat sitä.

• SKP on ainoa puolue, joka virallisesti kannatti aloitetta.



Eduskunnan perusteluja kansalaisaloitteen 
hylkäämiselle
ja vastineet

• ”Rahat eivät riitä.”
• Eläkeyhtiöiden omaisuus on noussut 190 000 000 000 €:iin

• ”Aloite ei paranna pienimpiä eläkkeitä.”
• Pienimmät eläkkeet ovat kansaneläkkeitä, jotka maksetaan valtion budjetista. 

Ne ovat täysin eduskunnan hallinnassa.

• ”Aloite suosii suurimpien eläkkeiden saajia.”
• Työeläkeläisten eläkkeet eivät keskimäärin ole erityisen suuria. Aloite 

vaikuttaa samassa suhteessa kaikkiin työeläkkeisiin.



Taitetun indeksin historia

• V. 1977 asti työeläkkeet perustuivat 100 %:sti palkkatuloindeksiin.
• 1977-1996 taitettu indeksi 50 % palkkatuloindeksiä ja 50 % 

elinkustannusindeksiä
• 1996- taitettu indeksi 20 % palkkatuloindeksiä ja 80 % 

elinkustannuindeksiä.
• Vuodesta 1996 lähtien työeläkeläiset ovat 20 vuodessa menettäneet 

taitetun indeksin vuoksi 100 miljardia euroa 100 000 000 000 € (). 



20 viime vuodessa on tapahtunut (1996-2015)
Lähde: eläketurvakeskus

• Sovellettu kovennettua taitettua indeksiä: 
• 80 % elinkustannusindeksi + 20 % palkkaindeksi

• Maksettu työeläkkeitä yhteensä on 317 mrd. € (oma laskelma).
• Taitetun indeksin eläkeläisille aiheuttama menetys on 100 mrd. €.

• Menetys painottuu vahvasti vanhoihin eläkeläisiin. Uusi eläkeläinen ei edes 
huomaa menetystä.

• Eläkeyhtiöiden varallisuus on kasvanut tänä aikana 150 mrd €
• 40 mrd:stä 190 mrd:iin



Taustaa:
Marx: Voiton suhdeluvun alenemistendenssi
• Voiton suhdeluvun alenemistendenssi vähentää kapitalistien voittoja.
• Uusliberalistisen politiikan avulla kapitalistit haluavat torjua 

tendenssin vaikutukset ja lisätä voittojaan.
• Hyvinvointivaltiota ajetaan alas.
• Eläkkeitä heikennetään.
• Yritykset jakavat ennen näkemättömän suuria osinkoja.
• Tulo- ja varallisuuserot kasvavat
• Finanssikapitalismi on saanut järjettömät mittasuhteet.

• Kapitalistit huijaavat toinen toisiaan.



Keskimääräisiä bruttoeläkkeitä v. 2016
Mukana kaikki eläkkeet

• Suomen keskiarvo 1632 €/kk, mediaani 1405 €/kk
• Miehet 1848 €/kk
• Naiset 1453 €/kk

• Maakunnat
• Uusimaa 1942 €/kk
• Ahvenanmaa 1761 €/kk

• Kunnat
• Kauniainen 3014 €/kk (suurin)
• Espoo 2224 € /kk
• Helsinki 2032 €/kk
• Isojoki 1165 €/kk (pienin)

• Lähde: Hannu Kautto, Talouselämän verkkosivu 30.3.2017,
Eläketurvakeskus



Väestöpyramidi 2012 (tilastokeskus)



Mitä tehdä?

• Kiitos tarkkaavaisuudestanne!


