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PÄÄKIRJOITUS

MATTI VIRTANEN

Kaikkien ikäluokkien presidentti  

1940-luvun jälkipuoliskolla syntyneet suuret ikäluokat ovat harvinaisen poliittinen su-
kupolvi. Sen sisältä liityttiin 1960- ja 1970-luvuilla sankoin joukoin puolueisiin, erityi-
sesti demareihin ja keskustaan, ja polvi on äänestänyt ja äänestää edelleen selkeästi suu-
remmalla prosentilla kuin nuoremmat sukupolvet.

Silti suurten ikäluokkien sisältä ei ollut ennen tätä kevättä noussut yhtään president-
tiä eikä pääministeriä. Mauno Koivisto (s. 1923) kuului sotapolveen, Martti Ahtisaari 
(s. 1937) jälleenrakennuspolveen ja Tarja Halonen (s. 1943) 60-lukulaisiin. Pääministe-
reistä Kalevi Sorsa (s. 1930) oli sotapolven ja 60-lukulaisten ”välistä”, samoin Harri Hol-
keri (s. 1937). Esko Aho (s. 1954) oli koukkaus nuoreen polveen, jonka jälkeen seurasi 
60-lukulaisen Paavo Lipposen (s. 1941) pitkä valtakausi. Anneli Jäätteenmäki (s. 1955) 
ja Matti Vanhanen (s. 1955) olivat taas Esko Ahon sukupolvea, Mari Kiviniemi (s. 1968) 
ja Jyrki Katainen (s. 1971) jo 1980-luvun loppupuolen X-polvea.

Viime syksynä Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen vertaili Kanava-
lehdessä (8/2011) lähimenneisyyden presidenttiehdokkaiden gallup-historiaa ennen vaa-
leja ja otsikoi artikkelinsa näin: ”Niinistö-ilmiö on kuin Koivisto-ilmiö”. Rahkonen pe-
rusteli johtopäätöstä sillä, että molempien suuri kannatus on pitkäaikaista ja kannatusta 
tulee laajasti yli puolue-, sukupuoli- ja ikärajojen. 

Mauno Koivisto on viime sotien asevelisukupolven vahva keulahahmo. Koivisto- 
ilmiötä selitti se, että Koivisto pystyi omalla arvomaailmallaan ja näkemyksillään koko-
amaan yhteen omaa poliittisesti risaista ja eripuraista sukupolveansa laajimmin yhdistä-
vät tunnot ja pyrkimykset. 

Tammikuussa, ennen presidentinvaalien toista kierrosta, kirjoitin YP:n nettisivuston 
blogissani, ettei Sauli Niinistönkään (s. 1948) pitkäaikaista ja kasvavaa kannatuskehitys-
tä ”voi selittää mikään muu kuin mittava resonanssi, vastakaiku kannattajakunnan yti-
menä olevan suurten ikäluokkien sukupolven ja sen edustajan välillä. Niinistö on pysty-
nyt omalla arvomaailmallaan ja pyrkimyksillään kokoamaan yhteen ja tiivistämään omaa 
poliittisesti risaista ja eripuraista sukupolveansa laajimmin yhdistävät tunnot ja pyrki-
mykset.” Siksi väitin blogijuttuni otsikossa, että Niinistö on suurten ikäluokkien Mau-
no Koivisto.

Tässä YP:n numerossa Juho Rahkonen testaa tätä väitettä ennen presidentinvaalien en-
simmäistä ja toista kierrosta tehtyjen gallup-aineistojen avulla. Rahkosen tulos on, ettei 
väite esittämässäni muodossa suoraan pidä paikkaansa. Niinistön kannattajakunnan yti-
menä eivät ole suuret ikäluokat eli Niinistö ei ole leimallisesti suurten ikäluokkien presi-
dentti, vaan Niinistö saa kannatusta varsin tasaisesti kaikissa ikäryhmissä, nuorimmasta 
vanhimpaan. Rahkosen vertailun valossa Niinistö ei ole vain suurten ikäluokkien vaan 
kaikkien ikäluokkien presidentti. 
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Tarkemmin ajateltuna juuri näin täytyy ollakin. Tullakseen valituksi presidenttiehdok-
kaan on saatava puolelleen äänestäjien enemmistö. Jos ehdokas edustaa leimallisesti vain 
yhden poliittisen sukupolven arvoja ja pyrkimyksiä, jotka taas eivät sytytä muita suku-
polvia, kannatus ei riitä. Ja toisin päin: valituksi tullakseen ehdokkaan on kyettävä hen-
kilönä ja henkilökohtaisesti kokoamaan yhteen ja tiivistämään kaikkia sukupolvia laa-
jimmin yhdistävät perusarvot ja pyrkimykset. Kun Sauli Niinistön takana toisella kier-
roksella oli yli 62 prosenttia äänestäneistä, Niinistö tosiaan – kuten Juho Rahkonen pel-
kistää – onnistui murtamaan sukupolvirajat. 

Suomen sotienjälkeinen historia on täynnä murroksia: sotakorvausaika, jälleenraken-
nuskausi, suuri muutto maalta kaupunkeihin, 1980-luvun kasinotalous, Neuvostolii-
ton romahdus, 1990-luvun lama,  Nokia-buumi, EU-aika, euro ja sen nykyinen krii-
si. Kaikki murrokset tuottavat jakoja sukupolvien sisälle ja niiden ulkopinnoille. Joil-
lekin ryhmille murrokset avaavat suuria mahdollisuuksia, joiltakin näköalat sumenevat 
tai häviävät kokonaan.

Murroskaudet tuottavat poliittisia sukupolvia ja niiden kiihkeitä laitafraktioita: ak-
tivismia, idealismia ja radikalismia – jotka usein läikkyvät reippaasti yli. Riehuvien ja 
rienaavien fraktioiden varjoon jäävät helposti sukupolvien rauhallisemmat osat ja ko-
konaiset rauhallisten kausien kohortit, jotka edustavat toista ja historian valossa varsin 
konstruktiivista voimaa: hyväksi havaittujen ja toimivien perusideoiden ja -toimintapo-
jen jatkuvuutta. Toisaalta paradoksi on, että nuorista kapinallisista tulee aikanaan useim-
miten oikein hyviä ja joustavia konservatiiveja.

Sauli Niinistö kuuluu suurten ikäluokkien rauhalliseen, jatkuvuutta painottavaan 
fraktioon. Niinistön kansanedustajan taival alkoi vasta vuonna 1987, jolloin 1970-lu-
vun kiihkein poliittisuus oli jo vaimentunut eivätkä 1990-luvun murrokset olleet vielä 
alkaneet. Virkaanastujaispuheessaan tänä keväänä, maaliskuun 1. päivänä, Niinistö tii-
visti omia perusarvojaan näin:
”Vanhoista suomalaisista arvoista tärkein liittyy työn eetokseen, suomalaiseen työmoraa-
liin. Kunnioitan sellaista suomalaista, joka tekee velvollisuutensa eikä pidä itsestään me-
teliä. Kunnioitan sellaista suomalaista, joka on rakentanut tämän maan tehtaassa, toimis-
tossa, pellolla, yrityksessä tai kodissa. Hänen maailmankuvansa ja arvonsa on ansaittu. 
Yhtä lailla kunnioitan sellaista suomalaista, joka poikkeaa muista ja tekee omiaan – in-
sinööriä joka poistaa turhan mutkan tuotannosta; virkailijaa joka ei taivu tarpeettomaan 
byrokratiaan; taiteilijaa joka luo uuden perspektiivin; rakennusmiestä joka löytää käy-
tännön ratkaisun; yrittäjää joka näkee mahdollisuuden siellä missä muut eivät. Tarvit-
semme näiden suomalaisuuksien summaa. 
Tarvitsemme ennakkoluulottomia menestyjiä ideoineen, ja tarvitsemme myös vakaata 
suomalaista väkeä tekemään näistä ideoista totta.”


