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Unohdetut vanhukset
''O nhan Jum ala pannut teidät aj%i 

m aan köyhien ja  vanhojen asiaa, jo* 
ten uskallan kääntyä puoleenne’', 
k irjo ittaa  eräs vanhus allekirjoittaa 
neelle. Hän ja tk aa : "Onhan viime
aikoina jä r je s te tty  äitiysavustus ja  
lapsilisät, vaad ittu  perheen äideille 
kesälomat ym.. m utta  m eidät vanhat 
on unohdettu. Me saam m e kärsiä  
puutetta. K uka m eitä au tta a  ja  mei
dän asiaam m e a jaa?

Totta on, e ttä  täm ä aika on ko
vasti kohdellut vanhuksia, niitäkin, 
jotka ovat koettaneet pienistä pal
koistaan säästää  vanhanpäivän va
ralle välttyäkseen kunnanapuun tu r
vautum iselta. N äm ä rahasäästö t ovat 
m enettäneet suurim m an osan arvos
taan . N iistä on vain rippeet jäljellä. 
Ne taas, jotka koettivat, k iinn ittää  ra
hansa reaaliom aisuuteen, ovat asunto- 
osakkeissaan ym. havainneet joutu
neensa olosuhteiden vuoksi kärsi
mään. Monet ovat joutuneet maksa
m aan yhtiövuokrana enemmän kuin 
osake on tuottanut.

E läkkeellä olevien vanhusten ase
ma on yh tä  heikko. Valtion, kuntien 
ja yksityisten liikkeiden m aksam at 
eläkkeet eivät ole aina kohonneet 
rahan arvoa vastaaviksi. Kun eläke 
on parhaim m assa tapauksessa 60 % 
palkasta  ja  kun monella on ollut 
eläkkeelle pääsyn aikana pieni palk
ka. on eläkekin sen m ukainen. M utta  
liian ra sk aa lta  ja epäoikeudenm ukai
selta tun tuu  »e, e ttä  heidän saam as
taan pienestä eläkkeestä kannetaan  
sam a raskas vero kuin tä y ttä  palk
kaa nauttivalta, m iehuusiässä ole
valta henkilöltä. He toivovatkin, e ttä  
kaikki eläkkeet ju listettaisiin  vero
vapaiksi.

Ön myös eräs ryhmä vanhuksia, 
jotka, eivät, ole voineet, tehdä säästö jä  
vanhanpäivän varalle, eivätkä olleet 
sellaisessa toimessa, e ttä  olisivat voi
neet päästä  eläkkeelle. N äistä  ovat 
useim m at kasvattaneet joukon lapisia 

(ja  uh ranneet siihen p arh aa t vuoten- 
| aa. He ovat huom anneet todeksi 
vanhan sananlaskun, e ttä  yksi äiti 
kykenee e lä ttäm ään  9 lasta, m u tta  
9 lasta  ei kykene elättäm ään  yh tä  

! äitiä. Nämä isä t ja  ä id it ovat van- 
I Ujoudessaan y h tä  avuttomia, kuin yk- 
| sinäisetkin. K unnalliskodit, jo tka  
ovat köyhän ainoana turvana, ovat 

: myös ylikansoitetut.
M iten näitä  vanhuksia sitten voi

taisiin  au ttaa?
T änä vuonna aletaan  ensi kerran  

jakaa kansaneläkettä. Jo  kansanelä
kelakia laadittaessa koetti allekir

joittanut, saada lakiin  lisäyksen, e ttä  
niille, jo tka ikänsä puolesta jääv ä t 
lain ulkopuolelle, valtion varoista 
m aksettaisiin  eläke. Täm ä ehdotuk
seni silloin hylättiin. V uotta myö
hemmin tein asiasta  eduskunta-aloit
teen, jolloin se tuli hyväksytyksi. 
Siinä eduskunta kehoit.ti hallitusta, 
valm istelem aan kysymystä. T äm ä 
päätös tehtiin  jo v. 1939, m u tta  tie t
tävästi eivät hallitukset ole m itään 

( tehneet asian toteuttam iseksi. Halli
tu k se t ovat näh tävästi ottaneet, sen
aikaisten porvarislehtien kirjoitukset 
täydestä. N iissähän sanottiin  edus
kunnassa tehtyä päätöstä kevytmieli
seksi. Eduskunnan päätöshän on 
vain toivomus, joka, ei sido hallitusta. 
Näin ei saisi ku itenkaan olla. Ny
kyisen hallituksen olisi jo takin  teh
täv ä  asian hyväksi.

Asiaa selvittäm ään olisi m ielestäni 
ase te ttava  kom itea, joka  tutkisi, mi
ten vanhukset voitaisiin vetää sosiaa
lisen huollon piiriin. Eikö voitaisi 
ajatella, e ttä  ainakin  niille, jo tka 
eivät nauti e läke ttä  valtiolta, kun
nalta  ta i yksityisiltä liikkeiltä, jo tk a  
eivät ole m aanom istajia  tai elinkei
nonharjo ittajia , joiden vanhuus on 
jotenkin tu rva ttu , järjeste ttä is iin  yh
teiskunnan varoista kansaneläkelai
toksen k a u tta  eläke. Jos näin kar
sittaisiin  pois kaikki, jo tka ovat jos- 
sakin m äärin  tu rv a tu t vanhuutensa 
varalta, ei eläkkeen saa jia  enää jäisi 
niin paljon, ettei valtio kykenisi siitä  
suoriutum aan. Niiden lukum äärähän  
vähenee vuosi vuodelta, niin ettei ra
situs tulisi p itkäaikaiseksi. Huolto- 
lau takunnat taas saavat helposti sei. 
ville, ke tkä  kussakin kunnassa ovat 
eläkkeen tarpeessa. T äm ä on sitäkin 
tärkeäm pää, kun on kysym ys van
huksista, jo tka  ovat täy ttän ee t yhteis
kunnalliset. velvollisuutensa, vieläpä 
keränneet säästöjä vanhuuden va
ra lta  ja  jo tka  säästö t nykyisen in
flaation vaiku tuksesta  ovat m enettä
neet suurim m an osan arvostaan, heille 
eläkkeen muodossa siitä  edes osa
korvattaisiin . Yllä sanotun perus
teella ehdotan, e ttä  kaikki eläkkeet 
ju liste tta isiin  verovapaiksi sekä e ttä  
hallitus ase tta isi kiireellisesti komi
tean  laatim aan  ehdotusta, m iten niil
le, jotka, ikänsä puolesta jä ivät kan
saneläkkeistä osattom iksi, eläke olisi 
järjeste ttävä . Siinä voitaisiin huo
mioida vain tositarpeessa olevat van
hukset, jotka eivät saa  e läke ttä  val
tiolta, kunniltft tai yksityisiltä, eikä 
ole ka tso ttava  niin vakavaraiseksi, 
ettei yhteiskunnan apu olisi tarpeen.

Täm ä olisi hä täa jan  toimenpide, 
sillä usean vanhuksen asem a on ny
kyisen rahanarvon  aikana  niin sää
littävä. e ttä  jo tak in  olisi teh tävä 
asian auttam iseksi ja  teh tävä pian.

M i i n a  S i l l a n p ä ä .


