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Minimieläkkeen korottaminen

Eduskunnalle
Tällä hetkellä maassamme on monia eläkeläisiä,
jotka saavat varsin pientä eläkettä. Erityisesti
tämä koskee vanhemmissa ikäryhmissä olevia,
joiden osalta ansio-, maatalous- tai muu työeläke
ei ole ennättänyt kertyä täysimääräiseksi. Yleinen kansaneläke on samaan aikaan pidetty varsin
alhaisella tasolla.
Monet kotiäidit tai muut sellaista työtä elämässään tehneet, jotka eivät ole tulleet aikoinaan
lakisääteisten työeläkkeiden piiriin, saavat tänä
päivänä hyvinvointivaltion kriteereillä mitattuna
liian pientä kokonaiseläkettä. Esimerkiksi maatalojen emännät ovat tehneet raskasta ja arvokasta
työtä vuosikymmeniä, mutta eläketurva on tänä
päivänä varsin huono myös niissä tapauksissa,
joissa maatilan emäntä on leskeksi jäätyään vastannut maatilan hoidosta. Usein pientä kokonaiseläkettä saavat naiset ovat vastanneet viime sotien aikana kotirintamalla kaikista töistä ja ovat
tehneet raskaan ja arvokkaan työn miesten ollessa rintamalla.
Monet eläkeläiset eivät halua hakea asumistukea tai muita monimutkaisia tukimuotoja, vaan
tyytyvät mieluummin hiljaisesti jäämään vaikka
puutteessa elämään, kuin lähtevät hakemaan hienon ja työntäyteisen elämäntyönjälkeen sosiaalivirkailijoilta apua elämäänsä. Siksi monet eläkeläiset elävät eri syistä ilman niitä taloudellisia tukimahdollisuuksia, jotka heille ansaitusti ja oikeutetusti kuuluisivat.

Koska perusongelmana ovat liian pienet eläkkeet edellä kerrottujen ryhmien ja muiden vastaavien ryhmien osalta, olisi mielekästä monien
mutkikkaiden byrokratiaa lisäävien järjestelmien sijaan korottaa kaikkien eläkeläisten eläkkeitä siten, että minimieläke olisi 4 000 markkaa
kuukaudessa.
Yhteiskunnallamme on kunniavelka maksaa
sodan ajan sukupolvelle vähintään tuo eläke siten, että jokaiselle ikäryhmälle vuonna 1926 ja
sitä ennen maksetaan eläke välittömästi ja vuoden 1926 jälkeen syntyneille 4 000 markan minimieläke tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Eläkkeisiin käytetty raha ei joutuisi hukkaan
yhteiskunnassa, vaan se palautuisi suurelta osin
ostovoiman lisääntyessä ja kotimarkkinoiden kysynnän vahvistuessa.
Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla saadaan kaikille eläkeläisille vähintään 4 000 markan minimieläke kuukaudessa. Tämän toteutus tulee aloittaa
mahdollisimman pikaisesti ja siten, että
vuonna 1926 ja sitä ennen syntyneille
korotettua eläkettä aletaan maksaa
vuonna 2001.
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