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Ay-liike
– kapitalismin viimeinen linnake
Suomessa yleishyödylliset yhteisöt eli yhdistykset, niin työnantaja- kuin työntekijäpuolella, nauttivat verovapautta. Yleishyödylliset yhteisöt, tulojen määrästä riippumatta,
eivät siis maksa saamistaan (tuloverolain
mukaisista) tuloista lainkaan veroa.
Tämä yleishyödyllisten yhteisöjen verovapaus konkretisoituu silmiinpistävästi,
kun asuntojen vuokraamiseen erikoistunut
yhtiö Kojamo (entinen VVO) listautuu pörssiin. Useat ay-liitot omistavat yhdessä Kojamosta lähes 60 prosenttia. Pörssilistautuminen tuo näille liitoille kokonaisuutena
satojen miljoonien eurojen verovapaat tulot, pelkästään Teollisuusliitto ry:lle lähes
100 miljoonaa euroa verovapaata tuloa.
Voi vain todeta, että Suomeen on muodostunut uusi rälssi* eli verovapaudesta
nauttiva yläluokka. Tähän verovapauteen
eivät suomalaiset poliitikot näytä haluavan
tai uskalla puuttua, mieluummin veroeurot kerätään yrittäjiltä/yrityksiltä tai keskija hyvätuloisilta kansalaisilta. Esimerkiksi
SDP esitti toukokuussa 2018 omassa vaihtoehtobudjetissaan muun muassa yrittäjävähennyksen peruuttamista, pääomatuloverotuksen nostamista ja listaamattomien
yritysten osinkoverohuojennuksen supistamista.
Kun yhdistysten verovapauteen ei uskalleta Suomessa puuttua, niin myös työnantajaliitot saavat nauttia tästä verovapaudesta. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että
ay-liikkeen omaisuusmassa on huomattavasti suurempi kuin työnantajaliittojen
omaisuusmassa.
On lähtökohtaisesti hienoa, että yleishyödylliset yhteisöt ovat voineet nauttia
verovapaudesta. Suomessa on lukematon
määrä erilaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä,
jotka toimivat jonkun hyvän asian puolesta. Mutta silloin, kun ”valtion kassa huutaa
tyhjyyttään” ja veronmaksajien kukkaroa
halutaan tyhjentää, niin voi kysyä, että mitä
järkeä on siinä, että rahamassassa pullistelevat yhdistykset voivat verovapautensa turvin
kasvattaa entisestään rahamassaansa?
Kun kansalaisia verotetaan tulojen mu-

kaisesti siten, että verotus kiristyy tulojen
kasvaessa, niin miksi näin ei voi tehdä yleishyödyllisten yhteisöjen osalta? Tiedän, että
tämä näkökanta toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että myös Leipuri-lehteä julkaiseva
Suomen Leipuriliitto voisi joutua maksamaan veroa saamistaan tuloista. Mutta
jos veropohjaa pitää laajentaa ja verotusta
kiristää, niin sitä ei pidä tehdä ainakaan
yrittäjien verotaakkaa kasvattamalla. Jos
yleishyödyllinen yhdistys tekee esimerkiksi
voittoa yli miljoona euroa vuodessa, niin
voisi kuvitella, että yhdistys voisi siitä jonkun euron valtiollekin maksaa.

Ay-liike vaalii
mustasukkaisesti näitä
yläluokkaisia etuoikeuksiaan.

Mielenkiintoista nähdä tuleeko näihin
asioihin joskus vielä muutosta, vai onko
ay-liike kapitalismissa se linnake, joka viimeiseen asti pitää kiinni saavuttamistaan
yläluokkaisista eduista.
Mika Väyrynen
*Wikipedian mukaan ”Rälssi tarkoittaa
erioikeuksia (ensi sijassa verovapautta),
jotka katolinen kirkko ja maallinen ylimystö hankkivat keskiajalla itselleen. Rälssiksi
kutsutaan myös kaikkia niitä, jotka nauttivat tätä vapautta”.
**Tätä termiä eri puolueet tulevat ensi
syksyn ja tulevan kevään aikana eduskuntavaalien lähestyessä käyttämään eri syistä
johtuen, kun puolueet perustelevat sitä,
miksi yritysten ja/tai kansalaisten verotusta tulisi taas kerran kiristää.

Suomen ainoa todellinen yläluokka eli
ay-liike on hoitanut asiansa niin hyvin, että ay-liikkeen jäsenilleen lakkopäiviltä, jopa
laittomista lakoista, maksamat päivärahat
ovat verottomia. Samoin ay-liikkeen jäsenenä olevien henkilöiden maksamat jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Lisäksi ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan
vain niille työttömille, jotka ovat osanneet
liittyä riittävän ajoissa ay-liikkeen tai työttömyyskassojen jäseniksi. Muutoin työttömille maksetaan vain pientä peruspäivärahaa
riippumatta siitä, kuinka suuret olivat työttömäksi jääneiden henkilöiden tulot ennen
työttömäksi jäämistä.
Ay-liike vaalii mustasukkaisesti näitä
yläluokkaisia etuoikeuksiaan. Jos joku uskaltaa nostaa esille näitä etuoikeuksia, niin
ay-liike haluaa tulkita sen hyökkäykseksi
ay-liikettä vastaan ja että tällaisten asioiden esiin nostamisen taustalla olisi halu ayliikkeen vallan murentamiseen jne. Tässä
on kuitenkin kyse vain ”oikeudenmukaisesta veropolitiikasta**”, jossa myös ayliikkeen pitäisi olla maksumiehenä.
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