Sukupolvet eivät saa asettua vastakkain
Olen huomannut tämän lehden tekstiviestipalstalla vastakkainasettelua eläkeläisten ja lapsiperheiden
välillä. Etuja ei tahdota antaa toisille, ettei se olisi itseltä pois. Tällaiset vastakkainasettelut toivoisin
karistettavan pois, sillä tällaisiin pelkoihin ei ole mitään syytä. Luottamus tulevaisuuteen murtaa pelon.
Kyllä me selviämme. Luodaan ilmapiiri, jossa kaikki sukupolvet yhdessä neuvottelemme hyvästä
tulevaisuudesta. Siitäkin huolimatta, että taloudelliset haasteet niin Mikkelin kuin koko Suomen päällä ovat
mittavat. Meillä ei ehkä tulevaisuudessa ole kaikkia niitä etuja ja palveluja, jotka meillä nyt on. Mutta meillä
on uusia, ja jopa parempia ja aikaansa paremmin sopivia tukimuotoja ja palveluita.
Aika on muuttunut siinäkin, että monet perheet haluavat kiihkeästi hoitaa pieniä lapsiaan aikaisempaa
enemmän kotona. Toisin kuin 80-luvulla, kun naiset kiihkeästi halusivat kodin ulkopuolelle töihin ja lapset
piti saada päiväkotiin. Arvostan suuresti sitä, että meille on oman puolueeni myötävaikutuksesta
rakennettu päivähoitojärjestelmä. Nyt elämme kuitenkin taas uutta aikaa ja perheiden tarpeet ovat
erilaiset. Jos vanhemmat haluavat hoitaa lapsiaan itse, niin suotakoon tuo aika perheille ja tukekaamme
heitä siinä tärkeässä työssä. Verorahoista me kustannamme myös kaupungin päivähoitopaikat ja yhden
lapsen hoitaminen päiväkodissa maksaa Mikkelille noin 13 000 euroa vuodessa. Jos perhe hoitaa pientä
lastaan kotona ja saa siihen kotihoidontukea ja vielä kuntalisääkin päälle, tulee se maksamaan kaupungille
puolet vähemmän. Kaikki siis voittaa!
Tarvitsemme erityisesti nyt luovia, eteenpäin katsovia ratkaisuja. Mitkä palvelut haluamme järjestää
julkisesti? Mitä saamme verovaroilla ja mitä jokaisen pitää ostaa itse. Meillä on jatkossakin ihan varmasti
varaa maksaa vanhuuseläkkeet kaikille ja kouluttaa lapset ja nuoret. Emme aio päästää systeemiämme
rappeutumaan. Me myös hoidamme hyvin kaikki vanhukset, jotka tulevaisuudessa hoitoa tarvitsevat.
Kehitämme ja trimmaamme palveluita niin, että pystymme vastaamaan siihen haasteeseen, joka meillä on
edessämme kun suuret ikäluokat eläköityvät.
Mitä enemmän suomalaiset tekevät lapsia, sitä enemmän meillä on vuonna 2030 tekeviä käsiä. Nyt on
paras mahdollinen aika tukea ja kannustaa lapsiperheitä, jotta he jaksavat kasvattaa tulevaisuuden
kansalaisia. Valtio tekisi viisaasti, jos antaisi vuosina 2012-2020 välillä perheille neljännestä lapsesta ja siitä
eteenpäin jokaisesta lapsesta triplasti lapsilisää. Saisimme syntyvyyteen nousupiikin ja tulevaisuuden
veronmaksajia. Sillä en usko, että tänne kylmään ja pimeään pohjolaan muuttaa niin paljon
maahanmuuttajia kuin mitä tarvitsemme työntekijöitä v. 2030.
Nyt juuri on se aika, kun meidän pitää keskustella siitä, kuinka tulevaisuuden yhteiskunta järjestetään.
Yhdessä rakentaen, luottavasti eteenpäin. Kyllä me pärjäämme.
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