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Keskustelu oikeudenmukaisesta sukupolvien välisestä koh-
telusta on nousut viime aikoina aikaisempaa vahvemmin 
esille. Aihe on provosoinut keskustelijat jyrkkiin mielipitei-
siin. Valitettavasti asiaa on käsitelty aivan liian suppeasti ja 
yksipuolisesti. 

Esitettyjen mielipiteiden seurauksena on saatu nuoret 
osittain epätoivoon. On annettu ymmärtää, että eläkkeitä 
ei enää heille riitä. Toinen pelottelun aihe on ollut se, että 
luonnonvarat ollaan tuhoamassa uhkaavasti. Sitten ihme-
tellään, kun nuoret eivät halua tai uskalla synnyttää lapsia 
tähän maailmaan. Nuorille on tullut sellainen käsitys, että 
heitä kohdellaan epäoikeuden mukaisesti aikaisempien 
vuosien nuoriin verrattuna.

Uskon, että sekä nuorille että meille kaikille olisi tärkeää 
tuntea historiaa riittävän pitkältä ajalta. Esimerkiksi 1940-lu-
vun sodissa oli mukana jopa alle 16-vuotiaita sotilaita. Tal-
visodassa 25 000 kaatuneen joukossa oli yli 70 alle 18-vuo-
tista. Koko 20-vuotiaiden ikäluokka kutsuttiin sotapalveluk-
seen. 

Sota-ajan jälkeen nykyiset seniorit kouluttivat itsensä 
ammattiin pääosin ilman yhteiskunnan tukea. Tämä sama 
joukko huolehti suurten sotakorvausten maksamisen ja 
kohotti omalla työllään maamme elintason ja hyvinvoinnin 
nykyiselle korkealle tasolle. Mielestäni on oikeudenmukais-
ta, että myös nämä eläkeläiset saavat osansa maamme elin-
tason noususta. 

Tosiasia on se, että nuorten ja lasten pahoinvointi ja oi-
reilu ovat lisääntyneet. Saattaa olla, että kaikki lapset eivät 
ole kypsiä siihen, että jo yläkoulussa pitää toimia itseoh-
jautuvasti pystyäkseen sopeutumaan jatkuvasti vaihtuviin 
oppilastovereihin ilman omaa ryhmää. Ehkä he kokevat 
myös vanhempien ja yhteiskunnan odotusten aiheuttamat 
paineet liian suurina. Jako menestyjiin ja putoajin tapahtuu 
aivan liian varhain.

En missään tapauksessa halua vähätellä nykynuorten on-
gelmia ja paineita. Mielestäni on väärin ja vastuutonta yllä-
pitää asetelmaa, jossa seniorit ja opiskelijat asetetaan toi-
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siaan vastaan. Epäterve pelottelu tulevilla ongelmilla ei ole 
kenenkään etu. Molempien ryhmien tasapuolinen kohtelu 
on kyllä mahdollista. Positiivinen vuoropuhelu seniorien ja 
opiskelijoiden välillä on tärkeää. Akava-yhteisössä olemme-
kin näin toimineet. 

Suomen eläkejärjestelmä on nykyisellään luotettava ja 
yksi maailman parhaita. Se on osittain rahastoiva järjestel-
mä ja perustuu ansiosidonnaisuuteen. Eläkevarat ovat jo 
nyt yli 200 miljardia euroa ja ne tulevat vielä kasvamaan 
vuosikausia. Tämä johtuu siitä, että vain pieni osa rahasto-
jen tuotosta joudutaan käyttämään maksettuihin eläkkei-
siin. Pääosa eläkkeisiin tulee maksetuista eläkemaksuista. 
Tietenkin on ratkaisevan tärkeää, että maamme taloutta 
hoidetaan niin, että ihmisillä on työtä ja siten myös meil-
lä eläkemaksujen maksajia. Silloin myös nykyisille nuorille 
riittää eläkkeitä. 

Suomalaista eläkejärjestelmää ei missään tapauksessa 
saisi vaarantaa poliittisilla keinotteluilla ja eläkejärjestel-
män sisäisillä siirroilla. Tämä johtaisi siihen, että kulloinen-
kin hallitus haluaisi kenties rahoittaa omia lupauksiaan elä-
kerahoilla. Jos tälle tielle lähdetään, niin silloin todellakin 
vaarannetaan tulevaisuuden eläkkeet. Luotan siihen, että 
työmarkkinajärjestöt ja eläkeasiantuntijat ymmärtävät vaa-
ran. Pientä eläkettä saavien toimeentulon korjaaminen on 
haasteellista. Siihen pitää löytää omat keinot.

Toivotan oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä onnellista 
uutta vuotta kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneil-
lemme.
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