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Hyvinvointivaltio, mutta kenen ja kenelle?  
 
Ministeri Astrid Thors puhui jo pahoinvointivaltios ta nimeltä Suomi. Itse lukuisien ihmisten 
kanssa keskusteltuani ja asioita seuranneena olen ollut jo vuosia samaa mieltä ministerin 
kanssa. Suomessa voidaan nykyisin todella pahoin.  
 
Viime päivinä valtiosihteeri Raimo Sailas on sanonut, että veroja täytyy nostaa 
säilyttääksemme hyvinvointivaltion. Miksei hän puhu, että verotusta olisi demokratisoitava eli 
kaikista tuloista pitäisi maksaa samanlailla veroja, säilyttääksemme hyvinvointivaltion? 
Nythän meillä on kieroutunut veronkantorakenne, koska pääomatuloista ei makseta 
progressiivista veroa. Muista tuloista kylläkin. Kunnallisveroja pääomatuloista ei makseta 
lainkaan. Muista tuloista taas tietenkin!?  
 
Sadat kunnat Suomessa ovat lähes konkurssin partaalla huutaen valtiota apuun pelastamaan 
heitä, vaikka usean kunnan alueella elää ja voi todella hyvin, rikkaita asukkaita. 
Vuosikymmeniä he ovat siirtäneet tulonsa entistä enemmän pääomatuloiksi ja palkkaa he 
nostavat vain sen minimimäärän, minkä jo verottajakin vaatii. Monet heistä istuvat myös 
kuntien valtuustoissa ja/tai lautakunnissa vaatimassa esim. kylänraitille valoja, vettä ja 
viemäreitä, parempia teitä sekä niiden parempaa aurausta jne. jne. Lista on loputon……  
Maksamatta itse asumaansa kuntaan juurikaan veroja! Kokouspalkkioista korkeintaan.  
Iiro Viinanenkin jo puuttui tähän ongelmaan lehtiki rjoituksissa 25.3. STT 
 
Tavallinen kansalainen ei voi, eikä saa siirtää tulojaan pääomatuloiksi. Tämä etuoikeus on 
vain ja ainoastaan rikkailla. Useimmat heistäkin ovat vain perineet omaisuutensa, eivät he ole 
sitä itse työllään ansainneet tai omaisuuttaan hankkineet. Miksi kansalaiset eivät ole 
Suomessa tasa-arvoisia? Usein emme kiinnitä vallassa oleviin käytäntöihin tarpeeksi 
huomiota, emmekä huomaa niissä olevia epäkohtia, jotka vaatisivat pikaista korjausta. Niitä 
taas ei saada aikaiseksi, kun tietyistä piireistä tulee niin valtava vastustus, että heikoimmat 
vallan pelästyy.  
 
Nykyisenkaltaisella veronkantojärjestelmällä rikkaat vain rikastuvat ja köyhät pysyvät 
köyhyydessä. Missä on demokratia eli tasa-arvoisuus veroasioissa? Mitä pitäisi asioille tehdä? 
Useimmat poliitikot kyllä tietävät, mutta eivät uskalla ajaa oikeita asioita. Ei kannata 
heiluttaa venettä, sanovat. Niin vasemmalla kuin oikeallakin. Vaalituet yrityksiltä kun 
saattavat puolueille loppua, jos puututaan voimakkaasti pääomaverotukseen. Tulee liian 
paljon ongelmia ja päätä alkaa särkeä. Antaa siis asioiden olla, kuten ne nytkin ovat. On 
paljon mukavampaa olla päättävässä asemassa, hyvällä palkalla, jossa ei tarvitse juurikaan 
miettiä mitään uudistuksia ja korjata virheellisiä asioita. Päätetään vain, että asiat saavat olla 
kuten ennenkin. ”Hyvä veli” -järjestelmäkin kun toi mii. 
 
Jos asioita nimittäin lähdetään korjaamaan ja ehdotetaan, että jokin asia on väärin, niin 
ainahan vastustajat heti kysyvät, miten niiden sitten pitäisi olla? Jos siihen kysymykseen ei 
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osata vastata, niin sitten ei uskalleta lähteä muutosta ehdottamaankaan. Helpommalla pääsee, 
kun ei tee mitään. On vain. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan, todetaan.  
 
Kukahan ajaisi meidän tavallisten ihmisten asioita ja kukahan uskaltaisi ehdottaa radikaaleja 
korjauksia nykyiseen epäoikeudenmukaiseen verotusjärjestelmään? Ei löydy edustajaa 
oikealta, eikä vasemmalta. Ei edellisestä Eduskunnasta, eikä nykyisestä!  
 
Eduskuntavaalit ovat tulossa keväällä 2011. Onko Suomi siis mielestäsi hyvinvointivaltio vai 
pahoinvointivaltio? Tätä asiaa ei pitäisi miettiä vain omasta näkökulmasta, vaan paljon 
laajemmin.  
– Miksi Suomessa on valtavasti ruokajonoja, jotka vain pidentyvät ja pidentyvät? 
– Miksi Suomessa maksetaan vuokratukia koko ajan vain enemmän ja enemmän?  
– Miksi Suomessa on kuntien sosiaalitoimistot? Miksi yleensäkin Suomessa on köyhiä?  
– Miksi Suomessa on EU:n kallein ruoka, vaikka sitä tuotetaan Suomessakin.  
Suomalaista ruokaa, kun saa halvemmalla ulkomailta. Uskomatonta tämäkin, mutta totta.  
Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, sillä korjattavia epäkohtia, ikävä kyllä, riittää.  
 
Vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on helppo.  
NS. HYVINVOINTIVALTIOSSA NIMELTÄ SUOMI, ON LIIKAA K ÖYHIÄ IHMISIÄ!  
Kamalaa, mutta totta, miten nykyiset päättäjät antavat ihmisiä kohdella.  
Siis, vai ei muka pahoinvointivaltio?  
 
Nyt olisi kansalaisten aloitettava miettiä, muutoksia kun halutaan, ketä he tulevissa vaaleissa 
äänestävät. Vai eivätkö kansalaisetkaan halua mitään muutoksia, ennen kuin vasta omalle 
kohdalle osuu työttömyys, köyhyys, sairaus tai jokin muu onnettomuus? Sitten kyllä herätään 
vaatimaan niitä olemattomia oikeuksia. Valitettavasti se on silloin vain jo myöhäistä.  
 
Muutoksenteko ja epäkohtien korjaus täytyy aloittaa nyt, heti!  
 
Ensi vuoden eduskuntavaaleissa meidän yhdistyksellä tulee olemaan oma ehdokas,  
joka tietää, tuntee ja ajattelee, myös tavallisten ihmisten asioita. Hän uskaltaa myös vaatia 
epäkohtiin korjauksia, eikä pelkää tuoda niitä esiin, isommissakaan istunnoissa.  
Sen hän on jo osoittanut, toimiessaan myös kaupunkimme valtuustossa.  
Hän on Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja TARJA EKLUND.  
TARJA myös USKALTAA ehdottaa korjauksia epäkohtiin ja ratkaista ongelmia!  
 
Eduskuntaan täytyy saada muutoksia ja varsinkin hallitukseen.  
Nykyinen, kun on sokea, kuuro ja mykkä, sekä haluton tekemään korjauksia epäkohtiin.  
 
Ari Tahvanainen  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry  
Varapuheenjohtaja  


