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Suomi julistautui itsenäiseksi vaikeissa 
oloissa joulukuussa 1917.
   Nykyiset eläkeläiset ovat olleet kes-

keisessä asemassa rakentamassa maastam-
me korkealaatuisen hyvinvointivaltion. Ilman 
sitä uhrautuvaa työtä ei tämän päivän nuo-
rilla ja työikäisillä olisi mahdollisuutta näin 
korkeaan elintasoon ja hyvinvointiin. Kor-
vaamattoman arvokasta on myös se työ, 
mitä isovanhemmat tekevät lastensa ja las-
tenlastensa hyväksi.

Edellä mainitusta huolimatta monet elä-
keläiset ovat kokeneet viime aikoina pe-
rusteetonta syyllistämistä siitä, kuinka ah-
neita oman edun tavoittelijoita ja nuorten 
tulevaisuudesta piittaamattomia he ovat. 
Maassamme on saatu aikaan nuorten ja 
seniorikansalaisten vastakkainasettelu vas-
tuuttomalla toiminnalla. Tätä on edesaut-
tanut harkiten luotu väärä mielikuva mm. 
eläkeläisten ansiokehityksestä. Valitettavasti 
tähän ovat syyllistyneet jopa arvostamani 
asiantuntijayhteisöt kuten ETK. 

Selvityksissä on annettu ymmärtää, että 
eläkkeet ovat kohonneet suurin piirtein yh-
tä paljon kuin palkat. Eläkkeitä vertailtaessa 
olisi ollut rehellistä tuoda esille myös se, mi-
tä on tapahtunut yksilötasolla. Esimerkiksi 
vuosina 1995–2015 palkka on noussut yli 
80 prosenttia ja eläkkeellä ollut on saanut 
samana aikana keskimäärin 37 prosentin 
korotuksen tuloonsa. Myös verotusta ver-
rattaessa unohdetaan yli 68-vuotiaat, vaikka 
eläkkeiden verotus palkkatulojen verotuk-

seen verrattaessa muuttuu siinä vaiheessa 
eläkeläisille huomattavasti epäedullisem-
maksi. Puhumattakaan suurimpiin eläke-
tuloihin kohdistuvasta kuuden prosentin 
raippaverosta.

Toivottavasti Suomen juhlavuoden hanke 
”Koko Suomi kiittää” nostaa esille aidosti ja 
rehellisesti sen työn, mitä eläkeläiset ovat 
tehneet ja edelleenkin tekevät nuortemme 
ja koko maamme hyväksi. Toivon myös, että 
kaikkien asiantuntijatahojen tulevat laskel-
mat voidaan kokea oikeudenmukaisina ja 
tasapuolisina. Niiden tulee olla sellaisia, et-
tei tarkoitushakuisesti jätetä tiettyjä asioita 
selvitysten ulkopuolelle.

Minä ymmärrän erittäin hyvin taloudelli-
set realiteetit ja myös ne uhat, joita esimer-
kiksi maamme velkaantumiseen ja tuleviin 
eläkkeisiin kohdistuu. Toimenpiteet on hel-
pompi hyväksyä silloin, kun ne perustuvat 
rehellisiin ja tasapuolisiin selvityksiin.

Ikääntyvien osuus maassamme kasvaa 
edelleen. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on 
noin 20 prosenttia väestöstä. Runsaan kym-
menen vuoden kuluttua jo noin 25 prosent-
tia. Yli 85-vuotiaita on kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua noin 300 000, kun heitä 
on tällä hetkellä 125 000. Mitä paremmin 
vanhuksista huolehditaan, sitä pidempään 
he pärjäävät itse. Näin saadaan syntymään 
myös huomattava säästö yhteiskunnalle. On 
monin tavoin järkevää panostaa eläkeläisten 
hyvinvointiin. Pitää toki muistaa, että myös 
meillä eläkeläisillä itsellämme on vastuu 

kuntomme ja vireytemme ylläpidosta. Suo-
men juhlavuonna järjestömme OSJ tuleekin 
korostamaan eri tavoin liikunnan merkitystä 
senioreiden hyvinvoinnin edistäjänä.

Toivotan teille kaikille oikein aurinkoista 
ja rentouttavaa kesää. Liikkumalla aktiivisesti 
saat toimintakykysi pysymään hyvänä ja jopa 
parannettua sitä.
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