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Ei ole varmaa, että toiminta muuttamalla paranee, mutta jos haluat sitä
parantaa, on muutos välttämätön.
Georg Christoph Lichtenberg 1700-luvulla

Suomella on monia suuria ongelmia, kuten esimerkiksi:
– väestön vanheneminen ja väheneminen
– vajaatyöllisyys
– velka, velkaantumisvauhti ja vastuut
– välitön ja välillinen verotus
– valuutta
– vaihtosuhde
– Venäjä
Suomen julkisella taloudella on velkaa suunnilleen saman verran kuin
yksityisillä kansalaisilla itsellään yhteensä. Henkeä kohden julkinen
velka on noin 20 000 euron paikkeilla. Tällöin velka on jaettu tasaisesti vauvoille, varttuville ja vanhuksille, terveille ja sairaille, maksukykykyisille ja maksukyvyttömille – siis kaikille.
Käytännössä julkista velkaa joutuvat hoitamaan työssäkäyvät
ja maksukykyiset kansalaiset. Jos julkinen velka jaetaan tasan maksukykyisille kansalaisille, tulee sitä jokaisen kannettavaksi noin 80 000–
100 000 euroa. Julkisen velan korkorasitusta on tapana vähätellä. Jul2

kisen velkamme hoitokustannukset ovat jo nykyisin suuremmat kuin
puolustusmenomme.
Ongelmat ovat osittain myös mahdollisuuksia. Verotusta voidaan muuttaa kannustavampaan suuntaan. Kilpailukykyä voidaan
parantaa, työperäistä maahanmuuttoa suosia sekä elinkeinorakenteen
ja viennin monipuolistamista edistää. Venäjän markkinoiden voidaan
toivoa muuttuvan.
Julkisen velan ja sen kasvuvauhdin saaminen hallintaan edellyttää yleisen käsityksen mukaan taloudellista kasvua. Siihen tarvitaan
innovaatioita, tuotekehittelyä, investointeja, pääomia ja työtä. Parhaillaan käytävässä eduskuntavaalikampanjassa kuitenkin pääomia
kuritetaan, mutta työtä huudetaan apuun – tosin ilman konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia.
Rajusti vähenevältä työikäiseltä väestöltä toivotaan aikaisempaa
suurempaa panosta. Sen vuoksi onkin mielenkiintoista katsoa, miltä
työnteko näyttää ruohonjuuritasolla. Tarkastelemme asiaa opintonsa
päättäneen Kimin työuran lukujen valossa.
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Jos Kim toivoo saavansa kaikista veroista puhdistettua omaa
palkkaa 2 000 euroa kuukaudessa eli 24 000 euroa vuodessa, on hänen
työnantajansa kyettävä aikaansaamaan arvonlisäverollista myyntiä
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77 500 euroa. Kimin osuus kokonaismyynnin tästä osasta on noin
30 %. Yhteiskunnan ylläpito vie 70 %.
Kimin palkkalaskelman äärellä voimme asettua hänen asemaansa ja kysyä, onko työnteko riittävän kannustavaa? Onko veroja
mielestämme vieläkin lisättävä vai olisiko syytä pyrkiä verojen kasvun
pysäyttämiseen tai suorastaan alenemiseen?
Kimillä on ainakin periaatteessa vaihtoehtoisia tapoja suhtautua
elämäänsä ja työntekoon. Hän voi valita elämäntavan, jossa työnteko
on tai ei ole suuressa osassa. Toki on tilanteita, joissa aitoa valinnan
mahdollisuutta ei edes ole.



Bruttoansiot
Tuloverot
Jää itselle
Kulutusverot
Jää ikiomaksi


500 000 
500 000 
100 000 


2 250 000 
675 000 
1 575 000 
450 000 


4 500 000 
2 250 000 
2 250 000 
650 000 

400 000 

1 125 000 

1 600 000 
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Kansalaiset voidaan jakaa kolmeen veronmaksajaryhmään.
Perusverotetut (PV) maksavat vain kulutusveroja, runsaasti verotetut
(RV) ja himoverotetut (HV) myös tuloveroja. Kimikin voi viettää työelämänsä 45 vuotta yhdessä tai useammassa näistä ryhmissä riippuen
siitä, kykeneekö ja haluaako hän ansaita enemmän tai vähemmän.
Kimin ratkaisusta osaltaan riippuu, saammeko julkisen velan
hallintaan, talouden kasvuun ja viennin vetämään. Jos hän valitsee
työnteon, osallistuu hän veroja maksamalla yhteiskunnan ylläpitokustannuksiin vähintään puolella ansioistaan, yleensä enemmänkin. ”Jää
ikiomaksi”-riviltä näkyy se elinaikainen netto-osuus, jolla hänen on
tultava toimeen, kasvatettava lapsensa ja hankittava asuntonsa.
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VTT:llä teetetyn selvityksen mukaan uuden kerrostaloasunnon
hinnassa on veroja ja veronluonteisia maksuja 40–45 % eli euroina
enemmän kuin rakennusmateriaalia tai -työtä. Jos Kimillä ei ole itsellään ”pesämunaa”, joutuu hän ansaitsemaan asunnon hinnan kaksinkertaisena selvitäkseen asuntolainan lyhennyksistä ja koroista.
Omistusasunnon hankkivan kansalaisen on tehtävä paljon työtä
ja oltava ns. hyvä veronmaksaja. Silti häntä syyllistetään ja leimataan
hyväosaiseksi ns. verotukien nauttijaksi.
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Kimin vuosipalkan anatomiaa esittelevä laskelmasta nähtiin,
että Kimin osuus oli 30 % ja yhteiskunnan 70 %. Sama tilanne käy selville työnantajayrityksen laskelmasta, jossa työntekijän omaksi osuudeksi jää 30 % ja yhteiskunta saa 70 %. Yritysten todellinen toimiala
on ”verotulojen tahkoaminen” lukipa kaupparekisterissä mitä tahansa.
Työmarkkinajärjestöjen käymät palkkaneuvottelut eivät ole
niinkään palkoista, vaan veroista sopimista. Palkankorotuksista hyötyy ja niitä tarvitsee ennen muuta julkinen talous. Elleivät palkat nouse,
joudutaan korottamaan verokantoja, kuten kuluvanakin vuonna.
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Kim ryhtyi itsensä työllistäjäksi eli yrittäjäksi. Toiminnan päästyä käyntiin hänen yrityksensä työllistää muitakin. Tuloslaskelma kertoo, että viivan alle on jäänyt 80 000 euroa. Yhtiöveroa on maksettu
20 000 euroa. Muita veroja on generoitu yhteiskunnan ylläpitoon
1 540 000 euroa eli 75-kertaa yhtiöveron määrä.
Kimin yritys perustuu ns. osaamiselle. Arvonlisäveron nettomäärästä näkyy, ettei materiaaliostoilla ole ollut suurta roolia. Henkinen pääoma on kaikki kaikessa. Kim kokee arvoaan alentaviksi
eduskunnan kyselytunnit, joissa kansanedustajat melskaavat yhtiöve6

rosta, mutta unohtavat hänen suorittamansa muut 75-kertaiset verot ja
veronluonteiset maksut.
Valtiovarainministerimme toistaa lausetta ”vienti on saatava
vetämään”. Pari-kolmekymmentä yritystä vastaa olennaisesta osasta
vientiämme. Ne eivät missään olosuhteissa tule tarjoamaan työtä
sadoille tuhansille uusille työntekijöille.
Talkoisiin tarvitaan mukaan yksinyrittäjät ja muut kotimarkkinoilla toimivat yritykset. Siihen tarvittaisiin työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamista. Siitä ei kuitenkaan ole olemassa minkäänlaista
näkymää.
Kimille on selvää, miksi Suomessa on puutetta työstä, työnantajista, ostovoimasta, työntekijöistä, yrityksistä ja viennistäkin. Työmarkkinoiden luutuneet pelisäännöt ja pääomille vihamielinen ilmapiiri ovat merkittäviä esteitä kehitykselle.
Yhteiskunnan ylläpidon ylisuuret kustannukset ovat keskeinen
syy taloutemme jälkeenjääneisyyteen. Työmarkkinoiden uudistumiseen ja ilmapiirin raikastumiseen tuskin on uskomista. Siitä syystä on
tärkeätä, että edes julkiset menot ja verot mitoitettaisiin kantokyvyn
mukaisiksi ottaen huomioon myös työikäisten määrän väheneminen.
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