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Asia: finanssitransaktiovero 
 
 
Arvoisa pääministeri Katainen, 
  
  
Eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat jo vuosia kampanjoineet finanssitransaktioveron 
puolesta. Finanssitransaktioveron kaltaisia tehokkaita, taloutta vakauttavia työkaluja 
tarvitaan juuri nyt, sillä uuteen kriisiin ei ole varaa. Rahoitusmarkkinoilta kerättävillä 
verotuloilla voidaan tukea niitä, joihin talouskriisin seuraukset kohdistuvat kipeimmin – 
Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella. 
 

Finanssitransaktioveron kannatus on erittäin laajaa: suomalaisista sitä kannattaa 64 
prosenttia, koko EU:ssa 66 prosenttia.1 Tuki on myös globaalia. Viime vuonna tuhat 
ekonomistia 53 eri maasta allekirjoitti vetoomuksen veron puolesta, kesäkuussa veron 
puolesta vetosivat kymmenet rahoitusalan ammattilaiset. Poliittista kannatusta vero on 
saanut lukuisilta valtioilta ja YK:lta.2 
  
Finanssitransaktioveron toteutus on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. 
Jos vero onnistuu ohjaamaan investointeja spekulaation sijasta tuotannollisiin 
investointeihin, voi sen vaikutus bruttokansantuotteeseen olla positiivinen. Tähän 
tulokseen on tullut myös Euroopan komissio viimeisimmissä arvioinneissaan.3 Lisäksi, jos 
vero toteutetaan komission viime vuonna ehdottaman asuinpaikkaperiaatteen mukaisesti, 
vaikeutuu veron kiertäminen ja kaupan siirtyminen muualle. 
  
Laaja finanssitransaktiovero olisi myös muita rahoitussektoria koskevia veroja 
tehokkaampi. Sillä voitaisiin torjua progressiivisesti lyhytjänteistä riskikeinottelua samalla 
kun sen vaikutukset pitkäaikaiseen, toimivan rahoitusjärjestelmän kannalta tärkeään 
sijoittamiseen olisivat vähäiset. Muilla veroilla ei olisi samaa vaikutusta, ja niiden verotuotto 
jäisi luultavasti pienemmäksi.  
  

Olemme iloisia siitä, että Suomen hallitus puoltaa veron käyttöönottoa EU:ssa. On erittäin 
tärkeää, että EU osoittaa johtajuutta matkalla kohti globaalia veroa. Siksi vetoamme 
Suomen hallitukseen, jotta Suomi lähtisi mukaan halukkaiden maiden koalitioon, joka ottaa 
veron käyttöön EU:n laajennetun yhteistyön periaatteen mukaisesti. Suomi on toiminut 
EU:ssa vastuullisen taloudenpidon puolestapuhujana ja olisi vaikea nähdä, että Suomi nyt 
toimisi tämän linjan vastaisesti jättäytymällä veron ulkopuolelle, samalla mahdollisesti 
vaarantaen sen käyttöönoton.  
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Päätös riippuu pohjimmiltaan siitä, millaisen rahoitussektorin haluamme tulevaisuudessa 
nähdä: sellaisen, joka tuottaa pitkän aikavälin kestävää talouskehitystä, vai sellaisen, jossa 
lyhytjänteinen spekulaatio hyödyttää reaalitaloutta ja tavallisia ihmisiä vain hyvin vähän.  
 
Toivomme Suomen hallituksen olevan rohkeasti eturintamassa vaikuttamassa 
globalisaation hallintaan tavalla, jossa ihminen ja ihmisarvoinen elämä asetetaan 
muutoksen keskiöön. 
 
Parhain terveisin, 
 
 
 
Kepa ry  
Kepa on kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneiden suomalaisten 
kansalaisjärjestöjen 
kattojärjestö.   

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-
yhdistys Kehys ry 

 

Kirkon ulkomaanapu 

 
 

Maailmanvaihto ry 

 
 

Finnwatch ry 

 



Attac ry 

 
 

Vasemmistonuoret ry 

 
 

Eettisen kaupan puolesta ry 

 
 
 

Greenpeace 

 

 
 

 

Suomi-Namibia-Seura ry 

 

Maan Ystävät ry 

 
 



Suomen Lähetysseura 

 
 
 
 
 
 
Vetoomusta tukevat kansainvälisesti: 
 
 
Stamp Out Poverty - UK 
Representing 45 UK charities, trade unions, faith groups and green organisations 
 
WEED - Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung - Germany 
 
Oxfam 
 
11.11.11 - Coordination of the Flemish North South Movement - Belgium 
 
Robin Hood Tax – Ireland 
 
Attac Spain 
 
Attac Norway 
 
Ibis – Education for Development - Denmark 
 
Robin Hood Kampagnen Danmark - Denmark 
 
UBUNTU - World Forum of Civil Society Networks 
 
Stop AIDS Alliance - Brussels, Geneva, Washington D.C. 
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