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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää takuueläkkeen toteuttamista tarpeellisena 

uudistuksena, jolla voidaan parantaa pientä eläkettä saavien taloudellista asemaa. 

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi takuueläkkeestä 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää takuueläkkeen toteuttamista tarpeellisena. 
Takuueläke on suhteellisen edullinen tapa parantaa pientä eläkettä saavien taloudellista 

asemaa. 

Takuueläkkeen määrää vuonna 2010 sovellettavassa tasossa 685 euroa on pidettävä 
ehdottomana minimimääränä, jotta uudistuksesta koituu tarkoitettua hyötyä. Kansaneläkkeen 
vanhuuseläke ja siihen liittyvä takuueläke tulisi myöntää täytenä jo 63 ikävuodesta lähtien eli 

siis samasta iästä, josta myös työeläke on mahdollista saada ilman varhennusvähennystä. 

Myönteistä on, että takuueläkkeen määrään eivät vaikuttaisi perhesuhteet eivätkä puolison tulot. 
Samalla tavoin puolisovähennys olisi syytä poistaa myös kansaneläkkeestä. Muutoinhan 
puolisovähennys edelleen pienentää niiden puolisoiden eläkettä, joiden työeläke yhdessä sitä 
täydentävän kansaneläkkeen kanssa ylittää takuueläkkeen rajan. On perusteltua rajata oikeus 

takuueläkkeeseen Suomessa asuviin eläkeläisiin. 

Esityksen mukaan takuueläke olisi etuus, joka otettaisiin tulona huomioon eläkkeensaajan 
asumistukea myönnettäessä. EETU ry pitää tärkeänä eläkkeensaajan asumistuen kehittämistä 
niin, että takuueläke ei pienentäisi asumistukea. On varmistettava, että takuueläke aidosti 

kasvattaa pientä eläkettä saavien tuloa. 

EETU ry pitää tärkeänä, että takuueläkkeen reaaliarvo säilyy jatkossa ja että sen tasoa 
asteittain korotetaan. Reaaliarvon säilymisen kannalta on merkittävää, että takuueläke sidotaan 
indeksiin. Tason kehittämisen kannalta on tarpeellista, että laissa säädetään takuueläkkeen 
tason tarkastelu suoritettavaksi vähintään joka neljäs vuosi. EETU ry korostaa kuitenkin, että 
kansaneläkkeen tasokorotuksia on jatkettava tulevaisuudessakin suunnitelmallisesti. Korotukset 
vaikuttavat sekä työeläkettä että kansaneläkettä saavien toimeentuloon ja nostavat osaltaan 
eläketulovähennyksen rajaa. 

Uudistukseen liittyy joitakin haasteita, jotka olisi syytä selvittää: Takuueläkkeen ulkopuolelle 
jäävät ne yli 550 000 sekä työeläkettä että kansaneläkettä saavaa, joiden eläke on 685 euroa 
korkeampi. Lisäksi työeläkkeen ansaitsemisen kannustavuus poistuisi täyden kansaneläkkeen 
ja takuueläkkeen välisellä tuloalueella, jossa työeläkkeen ansaitseminen pienentäisi sadalla 
prosentilla kansaneläkettä ja työeläkettä yhteensä. 

Meneillään olevalla sosiaaliturvauudistuksella on pyritty selkeyttämään ja yksinkertaistamaan 
etuusjärjestelmää. Takuueläkkeen toteuttaminen kokonaan uutena tukimuotona ei edistä tätä 
tavoitetta. Toisaalta selkeyttämistavoitetta tukee se, että takuueläkkeen käyttöönotto vähentää 
toimeentulotuen tarvetta sekä tekee maahanmuuttajan erityistuen tarpeettomaksi. 
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