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HYVIN HOIDETTU TALOUS ON TURVALLISUUDEN PERUSTA MYÖS NATOON 
LIITYTTÄESSÄ 
 
 
Veronmaksajain Keskusliitto katsoo, että Suomen historiallinen ratkaisu hakeutua Naton 
jäseneksi ei poista hyvin hoidetun talouden merkitystä turvallisuutemme yhtenä keskeisenä 
perustana. 
 
Suomen hakeutuminen Naton jäseneksi parantaa olennaisesti sotilaallista suojaamme. Samalla 
se edellyttää oman vahvan puolustuksen lisäksi riittävän omavaraisuuden ja huoltovarmuuden 
jatkuvaa varmistamista. Näistä asioista huolehtiminen vaatii maalta riittäviä taloudellisia 
resursseja. 
 
Ukrainan sodan syttymisen jälkeen kansainvälinen talous muuttuu laajasti ja osittain 
peruuttamattomalla tavalla. Olennaista on varmistaa Suomen asema houkuttelevana 
investointiympäristönä myös tässä uudessa tilanteessa. 
 
Koko kansantalouden kasvuedellytyksistä on lähivuosina kannettava erityistä huolta 
määrätietoisella talouspolitiikalla, joka entisestään parantaa työllisyyttä, tuottavuutta ja 
kilpailukykyä. Julkista taloutta on tasapainotettava. Verotusta on kohtuullistettava ja muutettava 
kannustavammaksi. Tässä riittää mittavia haasteita nykyisen hallituksen lisäksi myös ensi 
vuoden eduskuntavaalien jälkeen työnsä aloittavalle seuraavalle hallitukselle. 
 
Pitkäjänteisesti kestävä julkinen talous on tärkeä turvallisuutemme kivijalka. Julkisen talouden 
tasapaino on Suomessa viime vuosina heikentynyt koronakriisin ja Ukrainan sodan myötä. 
Puolustukseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen tehtävät poikkeukselliset lisäsatsaukset 
ovat sodan syttymisen jälkeisessä tilanteessa tarpeellisia ja poikkeaminen menokehyksistä 
niiden osalta on ymmärrettävää. 
 
Vastaavasti on entistäkin tärkeämpää noudattaa tiukkaa menokuria valtion kaikissa muissa 
menoissa. Tältä osin hallituksen kehyslinja on jättänyt koko vaalikauden huomattavasti 
toivomisen varaa. Tiukkaan menokuriin on syytä jatkossa palata niin pian kuin mahdollista, jotta 
velkaantuminen pystytään pitämään tehokkaasti aisoissa ja julkisen talouden vakaus turvataan 
myös pitkällä aikavälillä. Tämän varmistaminen on nyt jäämässä seuraavan hallituksen yhdeksi 
päätehtäväksi.  
 
Veropolitiikassa maltti on valttia. Nykyisen hallituksen tärkein jäljellä oleva tehtävä on toteuttaa 
sote-uudistukseen liittyvä ansiotulojen verotuksen merkittävä siirtäminen kunnilta valtiolle 
tavalla, joka ei kiristä kenenkään verotusta. Ansiotulojen verotuksen yleinen keventäminen ensi 
vuonna helpottaisi osaltaan myös tämän hallituksen lupauksen toteutumista. 
 
Kansalaiset tarvitsevat ennen kaikkea luotettavuutta ja turvallisuutta omaan verotukseensa. 
Vaalikauden lopussa ei pidä enää yrittää hätäisesti säätää veromuutoksia, jotka kiristäisivät 
lähivuosina rajusti lukuisten kansalaisten verotusta. Hallituksen luonnostelema 
kiinteistöverotuksen arvostusperusteiden uudistaminen on yksi esimerkki tällaisesta 
verohankkeesta. Kiinteistöverotuksen kehittäminen onkin syytä siirtää perusteelliseen 
jatkovalmisteluun ja harkintaan ensi vaalikaudella. 
 
  
 


