Arvoisa Suomen hallitus!
Kehitysvammaiset kansalaiset elävät köyhyysrajan alapuolella. Älkää leikatko
toimeentuloamme. Pieneltä tuntuva leikkaus aiheuttaa meille suuria vaikeuksia.
Suomessa on noin 40000 kehitysvammaista ihmistä. Vamma ei ole omaa syytämme. Meidät on
pakotettu elämään kansaneläkkeellä ja takuueläkkeellä, joten olemme köyhiä.

Olemme köyhiä, koska:


Meitä ei työllistetä kehitysvammamme takia tavallisille työmarkkinoille, vaikka itse
haluaisimme ja osa siihen kykenisi. Tutkimusten mukaan 3000 kehitysvammaista osaisi ja
voisi tehdä palkkatyötä.



Koska emme ole töissä, meille ei kerry työeläkettä kuten muille.



Monet meistä ovat sosiaalipalvelujen nimissä avotyössä, josta emme saa palkkaa. Korvaus
on vain noin 5 euroa päivässä työosuusrahaa.



Elämme pienen kansaneläkkeen suuruisen työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen
turvin. Toimeentuloa tukee asumistuki ja joskus vaikeavammaisten hoitotuki.

Näistä kuukausituloista maksamme arkielämän kulut, kuten lääkkeet, terveydenhoitomaksut,
asumisen ja muut välttämättömät menot. Lisätietoja osoitteesta:
http://www.kvtl.fi/contentimages/Me_Itse/pdf_tiedostot/puheista_tekoihin.pdf
Vaikka meidän on vaikea hahmottaa tarkkoja lukuja tai laskuja, ymmärrämme kuitenkin, ettei
pienistä tuloistamme ole enää varaa säästää eikä leikata yhtään.
KELA (2.9.2015, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156254) on laskenut, että erityisesti
asumistuen muutokset laskevat eläkeläisten tuloja. Toimeentulo vähenee yli 10
euroa/kuukaudessa noin 63 prosentilla eläkeläisistä tuensaajista. Vajaalla neljänneksellä tuki
pienenisi yli 100 euroa. Lähes 8 000 tuensaajaa eli runsaat 4 prosenttia tuensaajista menettäisi
tuen kokonaan. Kelan laskelmien mukaan noin 85 prosentilla eläkeläisistä tulot laskevat.
Tämän vuoksi vetoamme Teihin,
että kehitysvammaisten kansalaisten tuloja ei voi eikä saa leikata.
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Me Itse ry
Me Itse ry on valtakunnallinen kehitysvammaisten ihmisten oma kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena
on edistää yhteiskunnallista asemaa ja puolustaa ihmisoikeuksia. Meillä on suuri hätä siitä, että
hallituksen toimet leikkaavat eläkkeensaajien tuloja.

Kehitysvammaisuus
Pysyvä ymmärryksen alueella oleva vammamme vaihtelee yksilöllisesti, vaikean ja lievän välillä.
Meidän on vaikeaa esimerkiksi hahmottaa tai oppia nopeasti uusia asioita. Monilla meistä on myös
monia muita lisävammoja tai sairauksia, kuten liikunta- tai näkövamma tai epilepsia jne.
Vammamme jo sinällään haittaa arkipäivästä selviytymistä ja siksi tarvitsemme monitasoista apua.

Lopuksi:
Me kehitysvammaiset ihmiset haluaisimme auttaa Suomen nousuun, mutta emme pysty siihen.
Köyhyytemme takia emme kykene säästämään. Toivomme, että hallitusneuvottelunne löytävät
säästöratkaisut muilla keinoin, kuin leikkaamalla vähäisiä tukiamme.
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