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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali‐ ja terveysjärjestöjen
kattojärjestö. SOSTE on sosiaali‐ ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka
rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä
kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on 172 valtakunnallista
sosiaali‐ ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä 61 muuta sosiaali‐ ja terveysalan toimijaa.
Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.
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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa terveysperusteisen verotuksen edistämistä ja
kiittää Valtiovarainministeriötä kattavasta sokeriverotyöryhmän väliraportista. Vaikka
ravitsemukseen liittyviä terveydellisiä ongelmia ei ratkaista vain pelkästään sokeria ja
sokeripitoisia tuotteita verottamalla, sokeriveron tarkoitus on hyvä. Makeisten, makeiden
välipalatuotteiden sekä virvoitusjuomien verottamiselle on vahvat terveydelliset perusteet.
Kannatettavaa on työryhmän näkemys siitä, että vero‐ohjauksen painopisteen tulisi olla
erityisesti lasten ja nuorten epäterveellisten tuotteiden kulutuksen vähentämisessä.
Yhdistetty makeis‐ ja sokerivero, väliraportin johtopäätösten mukaisesti, parhaiten ottaisi
huomioon terveystavoitteet. Vaikka sokeriveromalliin siirtyminen vaikuttaa selvityksen mukaan
lyhyellä tähtäimellä monimutkaiselta, myös pelkästään makeisveromallissa pysyttely on
ongelmallista. Makeisveron epäkohtia voitaisiin pyrkiä korjaamaan ja veropohjaa laajentamaan,
mutta täysin toimivaa mallia siitä ei saada. Veron piiriin olisi saatava ainakin keksit, kakut ja
muut makeat leivonnaiset. Vastaavasti esimerkiksi maustamattomia vesiä ei pitäisi verottaa.
SOSTE kannattaa työryhmän näkemystä siitä, että kasviksia ja hedelmiä ei tule verottaa, vaikka
siirryttäisiin sokeriveromalliin. Terveydelle edullisten tuotteiden kuten kasvisten, hedelmien ja
marjojen hinnan laskemista veropolitiikan, lähinnä arvolisäveron laskemisen, avulla tulee
selvittää. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet tukea ravitsemuksellisesti laadukkaiden
aterioiden tarjontaa ja ravitsemuslaadultaan hyvää työpaikkaruokailua verotuksellisin keinoin.
SOSTE kannattaa pidemmällä tähtäimellä laajempaa terveysperusteista verotusta. Tätä
keskustelua tulisi edistää myös kansainvälisesti. Tulevaisuudessa voitaisiin siten huomioida
sokerin lisäksi myös suola ja tyydyttynyt rasva. Alkoholin ja tupakan verotusta tulee kiristää
vähintään ostovoiman tahdissa. Suomessa käytössä olevaa ravintosisältöprofiiliin perustuvaa
Sydänmerkki ‐järjestelmää ja siitä kertyneitä kokemuksia tulisi hyödyntää tulevaisuudessa
laajaan useamman ravintoaineen huomioivan verojärjestelmän kehittämisessä.

