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Joulutulee
veroittakin

,,

oulu alkoi verottajasta. Kävi käs§ että kaikki maa-
ilma oli verolle pantava, ja niinlähtivät myös Joosef
ja Maria tekemään selkoa tuloistaan.
Näin 2 000 \.uotta myöhemmin jouluun laskeu-
tuminen alkaa edelleen veroista. Media julkistaa
tulot, verot ja kuvat kansallisena "veropäivänä" ja
avaa verokoneet, joista voi etsiä suurituloisia naa-

pureita ja kadehtia.
Tänä vuonna verottaja poisti medialle toimittamistaan listois-

ta tuhansia nimiä. Kun media ei enää saanut kattavaa listaa, pa-
rikyrnmentä mediaa - myös tämä - protestoi sulkemalla veroko-
neensa, kunnes listat saadaan täydennettyä.

En koe avoimuuden kärsineen siitä, että kaupallisessa hyöt)rynis-

tarkoituksessa tuloja julkaisevat joutuvat tekemään töitä. Tiedot
itsessään ovat aivan yhtäjulkisia kuin ennenkin.

Jos asia oikein kovasti kiinnostaa, verotoimistoon voi mennä

Vaurastuminen
on ainoa vanna
lääke köyhyyteen"

tutkimaan tulotietoja.
Mediat perustelevat verojuoruja ylevin syin. Perustelut eivät va-

kuuta. Raha ei tuo läheskään niin usein tai palion valtaa kuin valta
tuo rahaa. Virat, ammatit ja asemat tiedämme verokoneittakin.

Syyökset kateuden lietsomisesta media väistää kehumalla par-
haita veronmaksajia. Tietosuoja-asetukseen vedoten tehdyistä tu-
hansista piilotusplynnöistä päätellen kehut eivät lämmitä.

Suurituloisia on aina vähän ja pienituloisia paljon. Aiatellaan,
että jälkimmäinen johtuu edellisestä, joten ratkaisuksi tarjotaan
suurtuloisten verojen kiristämistä.

Veropäivä poikii usein ehdotuksia vaurauden jakamiseen, mut-
tei koskaan vaurauden luomiseen.

Vaurautta luovat ideat, yritykset, investoinnitia työpaikat. vau-
rastuminen on ainoavarma lääke köyhyyteen. Köyhänasialle julis-
tautuneilta etenkin odottaisi ideoita vaurauden luomiseen.

Kaikkien tulot listaavat verokalenterit ja veropörssit on io kiel-
lefty. Minä kieltäisin verokoneetkin, jotka eivät ole journalistista
sisältöä vaan rekisteri, jossa pitämiseen tulisi pyltää lupa.

Media tehköön juttunsa, jos verotietojen selailuun on istumali-
haksia, mutta kattavat listaukset verottaia toimittakoon vain tutki-
joille. He saavat trendikäy,rät vede§ä henkilötiedoittakin.

Jospa joulu tulisi luo rikkahan niin kuin köyhänkin - joutumat-
ta julkisesti tilille tuloista ja veroista.

Kirj oittaj a on uiestintäpäälliklcö ja kirj ailii a
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