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K eski-ikäinen elämä-
ni sujuu melkoisella
rutiinilla. Arki rullaa

totutusti, eikä minulla ole
sen suurempaa valittamis-
ta.

Rutiinit ovat kuitenkin
tehneet minusta hieman
laiskan. Huomaamattaan
on alkanut jurnuttaa samo-
ja latuja. Toisto on helppoa
ja turvallista.

Olemme tottuneet siihen,
että yllätykset arjessa ovat
paha juttu: kun tapahtuu
jotakin odottamatonta, siis
ikävää, se sotkee arjen ja
rutiinit. Parempi tasainen
latu kuin yllättävät töyssyt.
Vai onko sittenkään?

Sanotaan, että kriisit
kasvattavat ihmistä. Totta
on, että kun jotakin ikävää
tapahtuu, ihmisen on kat-
seltava elämäänsä uudesta
näkökulmasta. Mutta onko
ihan pakko odottaa ikä-
vää kriisiä ennen kuin voi
pysähtyä ja nähdä elämää
uusin silmin?

Meille tarjotaan miellyt-
täviä keinoja irrottautua
arjesta. Yksi tapa on vanha,
tuttu vuorotteluvapaa.

Toinen oli minulle vie-
raampi: aikuiskoulutustu-
ki. Koulutusrahaston tuki
tarjoaa hienon mahdolli-
suuden irtiottoon ja itsensä
kehittämiseen. Eri oppilai-
toksilla on tarjolla laaja kir-
jo etä-, lähi- ja monimuoto-
opintoja, jotka mahtuvat
tuen piiriin. Etäopinnot on-
nistuvat vaikka ulkomailta.

Olen palannut kouluttautu-
misvapaalta kotimaahan.
Arki rullaa taas. Opiskelu
piristi ja antoi ajateltavaa.
Kolmen kuukauden mutka
tutulta ladulta teki hyvää.

Rutiinien rikkominen
raikasti: hyvät säilyivät,
huonoja jäi pois. Tosin osa

huonoista istuu sitkeässä.
Lasten mukaan nalkutus-
rutiinini oli palannut ennen
kuin matkalaukut oli pu-
rettu.

Marmatusrutiinistakaan
ei ole helppo päästää irti,
vaikka se arjen ulottumat-
tomissa ei antanut itsestään
elonmerkkejä.

Lohduttaudun sillä, että
on puoli voittoa kun tun-
nistaa epätoivottavat rutii-

ninsa. Muistutan itselleni,
että huonot rutiinit syövät
energiaa sekä itseltä että
ympärillä olevilta.

Hyvän energian levittämi-
nen on arvokasta ja hyö-
dyttää kaikkia sen piirissä
olevia. Kouluun palatessani
eräs oppilas kiitti suloi-
sesti oppitunnista, toinen
ilahdutti minua sanomalla
päivän päätteeksi, että olipa
kiva tunti. Ehkä tein asioi-
ta aiempaa tuoreemmin.
Saatoin olla energisempi ja
rennompi.

Rutiinit ovat kivoja ja tar-
peellisia, osa jopa rakkaita
ja välttämättömiä. Mutta
pyhiä ja koskemattomia ne
eivät ole. Niitä saa rikkoa ja
viskata menemään, jos siltä
tuntuu. Hyvääkin arkea voi
muokata ja tarkastella kriit-
tisesti huonosta ja epätyy-
dyttävästä puhumattakaan.

TIINA KESKINEN
Kirjoittaja on äidinkielen ja

kirjallisuuden opettaja

Sunnuntaivieras

Rakkaat rutiinit
ja rikotut rutiinit

Onko pakko
odottaa kriisiä
ennen kuin
voi pysähtyä ja
nähdä elämää
uusin silmin?

Oikeat leikkaukset ovat
vasta tulossa, ja niitä polii-
tikot eivät pysty tekemään.
Valtakuntaan pitäisi saada
virkamieshallitus saatta-
maan maan asiat kuntoon.
Tasavallan presidentille pi-
täisi palauttaa eduskunnan
hajottamisoikeus.

Jutta Urpilainen on
surkeuden ruumiillistuma.
Tampereen kaupunkikin
teki säästöbudjetin fi fty-
fifty, verot 0,75 prosenttiyk-
sikköä ylös ja säästöt saman
verran. Verot nousivat,
mutta säästöt ovat tuu-
lentupia. Hallintoyksiköt
ovat tehneet säästösuun-
nitelmansa, mutta yhtään
säästöä ei vielä ole nähty
käytännössä.

Sitä vastoin ja hallinnon
rekrytointikiellosta huoli-
matta uusia päällikkövir-
koja perustetaan, vaikka on
budjetoitu 220 henkilön vä-
hennys tämän vuoden aika-
na. Rekrytointisäännökset
pitäisi purkaa ja valtuustol-
le palauttaa päätösvalta.

”Tiedolla johtaminen” on
humpuukia, joka perustuu
vain ryhmäkuriin ja siihen,
että kuinka viisi demo-
kraattisesti valittua dik-
taattoria ja ryhmänjohtajaa
asiat sopii. Kaupunginval-
tuusto on pelkkä kulissi täl-
le vallan käytölle.

Kokoomus, sdp, vihreät
ja vasemmistoliito pelaa-
vat nyt uhkapeliä, niin kuin
tasavallan hallituskin, että
talous saadaan tasapainoon

hurskailla toiveilla. Näil-
lä menetelmillä olemme
ennen pitkää ”kreikkalai-
sia” ja EU:n holhouksessa.
Yhtään poikkeavaa päätös-
tä valtuustossa ei ole tehty
viiden viisaan ohi, vaikka
järkeviä esityksiä on ollut
runsaasti. Koko pormesta-
rimalli pitää kyseenalaistaa.

Tampereen kaupungis-
sa pitäisi aloittaa nopeasti
yt-neuvottelut tuotannol-
listen ja taloudellisten syi-
den perusteella talouden
tervehdyttämiseksi. Se ei
sovi diktaattoreille, kun vä-
hennettävien joukossa on
jäsenkirjavirkamiehiä. Ta-
loushallinnon virkamiehet
ovat tilanteen tasalla, mutta
viisi viisasta kävelee yli.

Matti Vanhanen pelkää,
että kunnan menoja on vai-
kea karsia ja helpoin tapa
on nostaa veroja. Toivotta-
vasti ihmiset alkavat ym-
märtää tämän.

YRJÖ SCHAFEITEL

Jatkot

Samaa menoa
valtakunnassa
ja Tampereella

J
ulkisen talouden vyön kiristys ei
lopu kevään 2015 eduskuntavaa-
leihin.

–�Luulen, että leikkauslista pa-
laa eduskuntavaalien asialistalle.

Seuraava hallitus joutuu hyväksy-
mään nykyisen hallituksen sopeu-
tustoimet pohjaksi ja lisäämään vielä
omia säästöjä niiden päälle, Perhe-
yritysten liiton toimitusjohtaja ja
entinen keskustapääministeri Matti
Vanhanen ennustaa.

Hän on huolestuneena seurannut
Jyrki Kataisen (kok) hallituksen ai-
kaansaannoksia julkisen talouden ta-
sapainottamisessa ja arvioi, että aito-
ja säästöjä on syntynyt todella vähän.

–�Hallitusohjelman mukaan tasa-
painotus tehdään fi fty-fi fty veronki-
ristyksillä ja menoleikkauksilla. Val-
tion säästöt ovat osaksi valtionosuus-
leikkauksia kunnilta, mutta kunnat
ovat korvanneet niitä omilla veronko-
rotuksilla.

Vanhanen pelkää, että kun menoja on
vaikea karsia, kunnat mieluummin
korottavat veroja jatkossakin.

–�Lopputulos saattaa olla, että vuo-
delle 2015 tavoitellusta viiden miljar-
din tasapainotuksesta vain neljäsosa
on aidosti menoleikkauksia.

Hänen viestinsä on, ettei Suo-

men kilpailukyky kestä veroasteen
nousua. Julkisen talouden yhdeksän
miljardin alijäämä on pakko saada
pienemmäksi menoja karsimalla. Ta-
louskasvuennusteet ovat niin vaati-
mattomia, ettei talouden oikaisua voi
laskea niiden varaan.

–�Minusta on erittäin vahvat perus-
teet vaatia tämän kevään kehysrii-
heen lisää sellaisia menoleikkauksia,
jotka todella vähentävät julkisen sek-
torin menoja.

Selkeää karsintalistaa ei Vanhasella-
kaan ole.

–�Luulen, että pitää leikata vähän
kaikkialta. Mitä pitemmälle sitä lykä-
tään, sitä todennäköisemmin jou-
dutaan samanlaisiin säästöihin kuin
Esko Ahon (kesk) ja Paavo Lipposen
(sd) hallitusten aikana 1990-luvulla.
Silloin ei mikään ole pyhää.

Isojen rakenneuudistuksen, kuten
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudel-
leen järjestelyn tai kuntarakenneuu-
distuksen mahdollisesti tuomia sääs-
töjä ei Vanhasen mielestä voi jäädä
odottamaan.

Hän kyllä arvostaa hallituksen pyr-
kimystä uudistuksiin, mutta nyt vali-
tettavasti tarvitaan myös nopeammin
vaikuttavia toimia talouden kohenta-
miseen.

Vanhanen sanoo olleensa varma,
ettei kunnista löydy karsittavia teh-
täviä miljardin euron arvosta, kuten
hallituksen rakennepoliittisessa oh-
jelmassa tavoiteltiin.

–�Ihmiset kuitenkin haluavat terve-
ydenhoidot, lastenhoidot ja muut. Ei
isoista hallintokunnista löydy säästöä
muuten kuin tehostamalla toimintaa.

Perheyritysten edunvalvoja onkin sitä
mieltä, että kuntien palveluja pitäisi
avata enemmän yksityiselle sektoril-
le ja että valtion pitäisi nimenomaan
kannustaa siihen lainsäädännöllä ja
vahvoilla suosituksilla.

–�Sekin on poliittinen ratkaisu,
jolleivät hallitus ja eduskunta pysty
vähentämään tehtäviä.

Vanhanen kertoo esimerkin Jyväs-
kylästä. Kaupunki on viime vuosina
avannut sosiaali- ja terveyspalvelu-
jaan palveluseteleille. Seteleitä on
käytössä noin 10 miljoonan euron
arvosta vuosittain, mikä on pari pro-
senttia sote-budjetista.

–�Se on tuonut jo kahden miljoo-
nan euron säästön siinä kymmenen
miljoonan tasossa eli säästö on to-
della merkittävä. Heillä on pari sataa
yritystä, jotka tuottavat näitä setelillä
annettavia palveluja.

Vanhanen oli itse pääministerinä

2003–2010. Ajanjaksoon osuvat s
Suomen vauraimmat vuodet, jollo
valtiontalouden ylijäämä oli yli ne
prosenttia, että yllättävin lama, ku
Wall Streetin pörssiromahdus syk
lä 2008 sotki maailmantalouden.

Eikö hyvinä vuosina olisi kannatta
rukata toimintatapoja ja rakenteit
enemmän?

Vanhanen muistuttaa, että häne
hallitustensa aikaisen kunta- ja pa
velurakenneuudistuksen päätöks
väheni 80–90 kuntaa. Kuntien he
kilökunnalle annettua viiden vuo
työpaikkatakuuta kuntaliitosten j
keen on arvosteltu.

–�Mehän elimme aika rajua yli-
jäämän aikaa. Kestävyysvajeeseen
haettiin silloin pitemmän aikaväli
ratkaisua.

Vanhanen muistuttaa myös, ett
hänen hallituksensa taisivat olla e
simmäiset, jotka pitivät kiinni bud
tikehyksestä kaikissa oloissa.

O Jatkuuko leikkauslinja hallituks
koostumuksesta riippumatta?
aamulehti.fi

O Kirjoita aiheesta
lehden Jatkot-palstalle:
nakokulma@aamulehti.fi

Puheenaihe

OUTI TORVINEN
outi.torvinen@almamedia.fi

Velka ei kutistu nykymenolla

Aitoja säästöjä
ei juuri tullut,
koska kunnat

paikkasivat
leikattuja valtion-
osuuksia veroilla,

valittaa Matti
Vanhanen.

Veikkaan, että edessä on todella kovat ratkaisut. 1990-luvulla leikattiin jopa sosiaaliturvasta ja luulen, että lähivuosina on edessä kaikkien asioiden läpi käyminen. Silloin saattaa tulla esil-
le ryhmäkokoasiatkin, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen ennustaa.

Joel Maisalmi/Aamulehti

Tästä keskustelu alkoi:
Matti Vanhanen ennakoi
uusia säästöjä Outi Torvisen
haastattelussa (22.1.).

O Lue koko artikkeli ja
siihen liittyvät kommentit:
aamulehti.fi

M
aailman kauppajärjes-
tön (WTO) jäsenmaat
pääsivät joulukuussa
sopuun niin sanotusta
Balin paketista, jonka

tärkein osa on kaupan helpottamista
koskeva sopimus.

Sopimus uudistaa, yksinkertaistaa
ja uudenaikaistaa menettelytapoja,
ja sen ansiosta kaupankäynnin har-
joittajat voivat hyötyä uudenlaisesta
avoimuudesta ja ennustettavuudesta.

Kaupan helpottamisessa tärkeim-
mäksi nousee tullin työskentely.
Avainasemassa ovat tulliviranomai-
set, joilta edellytetään näkökulman ja
näkemysten muutosta.

Tulli ei ole pelkästään portinvarti-
ja, täytäntöönpanoviranomainen ja
valtion tulojen kerääjä, vaan se myös
tarjoaa tärkeitä palveluja yhteiskun-
nalle ja edistää talouskehitystä ja glo-
baalia hyvinvointia.

Jotta tulli voi täyttää nämä tehtä-
vänsä, sitä on tärkeää tukea ja vahvis-
taa. Kansallisten tulliviranomaisten
vaikutusmahdollisuuksien lisäämi-
nen on ratkaisevaa, jotta sopimus to-
teutuu onnistuneesti ja sen tarjoamia
etuja voidaan hyödyntää maailman-
laajuisesti.

Kaupan helpottamista koskeva so-

pimus tarjoaa huomattavia mahdolli-
suuksia lisätä vaurautta vähentämällä
hallinnollisia rasitteita ja liiketoimi-
kustannuksia.

Taloudellinen tehokkuus paranee.
Lisäksi korruption, rikollisuuden ja
turvallisuusriskien vähentäminen
maailmanlaajuisessa tarjontaketjussa
helpottuu.

Sopimuksen odotetaan tuovan
kehitysmaille noin 325 miljardin eu-
ron vuotuiset säästöt ja nopeuttavan
maiden integroitumista maailmanta-
louteen.

Auttamalla kehitysmaita ja vähi-
ten kehittyneitä maita tehostamaan
kauppaa sopimus tarjoaa mahdolli-
suuden vauraamman tulevaisuuden
rakentamiseen.

Myös teollisuusmaat hyötyvät. Niiden
kaupankäyntikustannukset pienene-
vät kymmenen prosenttia, ja talou-
den toimijat voivat odottaa kauppa-
virtojen sujuvoituvan.

Mahdolliset lisähyödyt ovat huo-
mattavia etenkin niille, jotka nyt alka-
vat soveltaa sopimuksen periaatteita.

Kaupan helpottamista koskeva
sopimuksen merkittävimpiä ansioi-
ta on sen tunnustaminen, että jotkut
maat tarvitsevat taloudellista tukea,
teknistä apua ja siirtymäkausia kye-

täkseen täyttämään sitoumuksensa
täysimääräisesti. Uudistukset edel-
lyttävät resursseja ja teknistä kapa-
siteettia, ja siksi sopimus varmistaa,
että apua tarvitsevat ja pyytävät myös
saavat sitä.

Maailman tullijärjestöllä on vuosi-
kymmenten kokemus maailmanlaa-
juisten tullistandardien täytäntöön-
panosta, minkä ansiosta se voi tarjota
asiantuntemusta ja tukea 179 jäsen-
maalleen, jotka kattavat 98 prosenttia
maailmankaupasta.

Maailman tullijärjestön standardit ja
järjestön tarjoama tekninen tuki aut-
tavat kaupan helpottamista koskevan
sopimuksen yhdenmukaista täytän-
töönpanoa kaikkialla maailmassa.

Euroopan unioni on jo kauan sitten
tunnustanut kaupan helpottamisen
hyödyt, ja EU-maat ovat kansainvä-
lisissä luokituksissa edistyneimpiä
maita tällä alalla.

EU on ollut kaupan helpottamista
koskevan sopimuksen vahva puoles-
tapuhuja, ja EU haluaa myös varmis-
taa, että kaikki maat voivat tasavertai-
sesti hyödyntää kaupan helpottami-
sesta syntyviä etuja.

Maailman tullijärjestö ja EU ovat
valmiita tehostamaan työtään ja huo-
lehtimaan, että niiden jäsenet osallis-

tuvat kaupan helpottamista koskevan
WTO:n sopimuksen täytäntöönpa-
noon.

Taloudellinen ja tekninen tuki ovat
vain kolikon toinen puoli. Hyötyjen
saaminen kaupan helpottamisesta
edellyttää nimittäin myös johtajuutta
ja kunnianhimoa, joista jokainen kan-
sakunta on itse vastuussa.

Poliittisten päättäjien, kaupan vas-
tuutahojen ja tullihallinnon on oltava
täysin sitoutuneita kaupan helpotta-
miseen ja samalla edelleen turvattava
pakolliset rajatarkastukset.

Ainoastaan kaikkien kansallisten
sidosryhmien täysipainoisen yhteis-
työtä ansiosta kaupan helpottamista
koskevan sopimuksen täytäntöönpa-
no voi olla tehokasta ja vaikuttaa kan-
salliseen hyvinvointiin.

Lähikuukaudet tarjoavat hienon
mahdollisuuden jatkaa kaupan hel-
pottamista ja perustan luomista vau-
raammalle tulevaisuudelle.

O Helpottaako tulli kauppaa?
Keskustele verkossa:
aamulehti.fi

O Kirjoita aiheesta
lehden Jatkot-palstalle:
nakokulma@aamulehti.fi

Puheenaihe

ALGIRDAS ŠEMETA
Kirjoittaja on EU:n verotuksesta ja

tulliliitosta vastaava komissaari

Kauppaa helpottamaan

Tullikaan
ei ole pelkkä
portinvartija

vaan kaupan-
käynnin edistäjä.

S
iirtohinnoittelun tarkoitus on
jakaa kansainvälisesti toimivi-
en yhtiöiden verotettava tulo
eri maiden kesken.

Siirtohinnoittelutarkastusten mää-
rä on viime aikoina lisääntynyt ja joil-
lekin yhtiöille on määrätty huomatta-
via lisäveroja. Valtioiden verotulojen
kannalta kyseessä on nollasumma-
peli.

Yritysten ja erityisesti kansainvälis-
ten konsernien verotus nousi jälleen
keskusteluun vuodenvaihteen jäl-
keen. Muutamat yritykset, kuten For-
tum ja Nokian Renkaat, ilmoittivat
verottajan määräämistä lisäveroista
aiemmilta vuosilta.

Kun samaan aikaan käydään kes-
kustelua veroparatiiseista, siirtohin-
noittelu sekoitetaan usein veron kier-
tämiseen tai muuten epämääräisen
toiminnan harjoittamiseen.

Siirtohinnoittelun tarkoituksena
kansainvälisessä vero-oikeudessa on,
että kuhunkin valtioon kertyy vero-
tettavaa tuloa oikea määrä.

Siirtohinnoittelussa on kyse konser-
niyhtiöiden välisten liiketoimien
hinnoittelusta, joka on arkipäivää
kansainväliselle konsernille. Konser-
niyhtiöiden välisissä liiketoimissa on
käytettävä markkinahintaa.

Jos hinnoittelu ei ole markkinaeh-
toista, voidaan tehdä siirtohinnoit-
teluoikaisu, jolla hinta muutetaan
markkinaehtoiseksi.

Siirtohinnoittelun markkinaehto-
periaate pohjautuu lähinnä OECD:n
malliverosopimukseen, johon valti-
oiden väliset verosopimukset yleensä
perustuvat.

OECD on antanut siirtohinnoitte-
lusta monisatasivuisen ohjeen, jonka
tarkoituksena on helpottaa veroso-
pimuksiin sisältyvän määräyksen
tulkintaa.

Käytännössä siirtohinnoitte-
lu ei kuitenkaan ole yksinkertaista.
OECD:n ohjeistuksesta huolimatta
hinnoittelumallien soveltaminen ja
tulkinta on vaikeaa.

Konserniyhtiöiden välillä liikkuvil-

le tuotteille ja palveluille ei ole ole-
massa mitään yksiselitteisen oikeaa
markkinaehtoista hintaa, joten asia
on altis tulkintaerimielisyyksille.

Tulkintaerimielisyys on aluksi yhtiön
ja verottajan välinen, mutta lopulta
siitä tulee yleensä valtioiden välinen
kiista.

Suomen verottajan katsoessa, että
täällä pitää näyttää enemmän ve-
rotettavaa tuloa, toisessa valtiossa

verotettavan tulon pitäisi vastaavasti
pienentyä.

Muuten yhtiötä verotetaan kah-
teen kertaan samasta tulosta, mikä
on verosopimusten tarkoituksen vas-
taista. Verosopimuksilla kun pyritään
nimenomaan sopimaan verotusoike-
udesta valtioiden välillä, jotta kaksin-
kertaista verotusta ei syntyisi.

Näissä tilanteissa toinen valtio voi
tehdä vastaoikaisun suoraan. Jos
näin ei tapahdu, edessä on valtioiden
viranomaisten välinen sopimusme-
nettely.

Vasta tämän prosessin jälkeen sel-
viää, jääkö suurempi osa verotetta-
vasta tulosta Suomeen vai ei.

Siirtohinnoittelussa on lähtökohtai-
sesti kyse nollasummapelistä: toisen
valtion voittaessa toinen häviää. Ko-
konaistasolla verotettavan tulon mää-
rä ei lisäänny, mutta sen jako valtioi-
den kesken voi muuttua.

Tässä kehityksessä Suomi ei tule
nousemaan hyötyjien joukkoon.

Vierailija

TERHI JÄRVIKARE
Kirjoittaja on verotusasioista

vastaava johtaja

Keskuskauppakamarissa

Yritysten siirtohinnoittelu ei ole veronkiertoa

Siirtohinnoittelu
sekoitetaan usein
veron kiertämiseen
tai muuten
epämääräiseen
toimintaan.

KUNIO MIKURIYA
Kirjoittaja on Maailman

tullijärjestön pääsihteeri

Kansainvälistä tullipäivää vietetään 26. tammikuuta. Tullin työskentely on avainasemassa, kun maailmankauppaa ryhdytään helpottamaan Balin sopimuksen mukaisesti. Kuva Helsingin
Vuosaaren satamasta.

Meeri Utti/Kauppalehden arkisto

Ossi
Kirjoituskone
AL 26.1.14


