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Olin ajatellut kirjoittaa puheenjoh-
tajan palstan ihan muusta aiheesta. 
Harmistuin kuitenkin kuultuani 

taloustieteen nobelistin, professori Bengt 
Holmströmin Keskuskauppakamarin 
100-vuotisjuhlissa esille tuomia ajatuksia. 
Päätin palata vielä tuttuun aiheeseen.

Holmström totesi, että sotien jälkeen 
syntyneet suuret ikäluokat ovat itsekäs su-
kupolvi, joka syö nuorempien eväitä. Hän 
pelotteli, että eläkerahat eivät riitä seuraa-
valle sukupolvelle. 

Olisin odottanut, että huippuasiantunti-
ja käsittelisi sukupolvien välistä tulonjakoa 
vähän laajemmin ja tasapuolisemmin.  Ver-
tailussa olisi oikeudenmukaista ottaa huo-
mioon myös se työ ja ne olosuhteet, missä 
tämä arvosteltu sukupolvi on kehittänyt 
maastamme korkeatasoisen hyvinvointi-
valtion. Siinä nykynuorten ja työikäisten on 
hyvä elää. 

Silloin aikanaan eivät koululaiset tai opis-
kelijat saaneet yhteiskunnan tukia tai etuuk-
sia. Työtä tekemällä ja tarvittaessa opintolai-
naa ottamalla piti selvitä ja kouluttaa itsensä.

Onneksi  Varman toimitusjohtaja Risto 
Murto toi realismia keskusteluun. 

Tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen 
maamme eläkejärjestelmä on todellakin 
kestävällä pohjalla. Kyky uudistaa järjestel-
mää on toiminut tarvittaessa. Nuorilla ei 

ole erityistä huolta tulevista eläkkeistään. 
Kauhukuvien maalailu on turhaa. 

Eläkeyhtiöiden varallisuuden arvo on 
kasvanut jatkuvasti ja varoja on enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Sijoitusten määrä 
on nyt jo 190 miljardia euroa. Eläkejärjes-
telmämme kestää vertailun minkä tahansa 
maan kanssa. 

On totta, että eläkeläisten määrä kasvaa 
edelleen. 

Eläkerahojen riittävyyteen vaikuttaa 
olennaisesti kansantalouden kasvu, maahan-
muutto ja tulevien vuosien syntyvyys. 

Lisäksi työllisten määrällä, palkkaratkai-
suilla ja sijoitustuotoilla on suuri merkitys. 

Pitää myös muistaa, että elinaikakerroin 
ja huomattavat eläkeindeksin heikennykset 
vähentävät tuntuvasti eläkemenoja.

Eläke tulee nähdä ansiosidonnaisena 
etuutena, jota työntekijät työssä ollessaan 
ovat maksaneet ansiotulojensa perusteella. 

Jo toteutetuilla ratkaisuilla ovat eläke-
läiset todellakin antaneet oman osuutensa 
hyvinvointimme turvaamiseen. 

Sitä paitsi voimassa olevien eläkkeiden 
leikkaus edellyttäisi perustuslainsäätämisjär-
jestystä. Puheet eläkkeiden lisäleikkauksista 
kannattaa lopettaa.

Eläkepommia suurempi uhka nuorisol-
lemme on jatkuvasti kasvava valtion velka ja 
sen korkomenot. Tämän nyt jo 105 miljardin 

euron velan kasvu on pakko saada aisoihin.  
Velkaa on jo lähes 20 000 euroa/asukas ja 
tämä summa syö nuorten eväitä etukäteen.

Eläkejärjestelmämme perustuu eri su-
kupolvien väliseen vastuunkantoon. Tämän 
vuoksi toivon, että asiaton ja pessimismiä 
aiheuttava pelottelu sekä nuorten ja eläke-
läisten vastakkain asettelu lopetetaan.
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