Terveysperusteinen verotus tukee kansanterveyttä
Suomeen tarvitaan laaja-alainen terveysperusteinen vero, joka puuttuu liialliseen suolan, sokerin ja
tyydyttyneen rasvan saantiin. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa
kustannuksia sekä yksilöille itselleen että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen
kasvuna.
MIKSI TARVITSEMME LAAJA-ALAISEN VERON?
Veron tavoitteena on ohjata kulutusta ja tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan
suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja
sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.
» Kansanterveydelliset syyt
» Paremmin vältettävissä kulutuksen ohjautuminen muihin vastaaviin, epäterveellisiin tuotteisiin
» Tuotekehitystä ohjaava vaikutus terveellisempiin vaihtoehtoihin
» Hyväksyttävyys suhteessa EU-säädöksiin
MITEN VERO TOIMII?
• Verotuksen piirissä ovat kaikki tuoteryhmät, mutta kaikista elintarvikkeista ei makseta veroa.
Verovelvollisuus riippuu tuotteen ravintoainepitoisuuksista. Myös kasvikset, hedelmät ja vihannekset
ovat verottomia.
• Raja-arvot perustuvat Sydänmerkki-kriteeristöön. Kriteeristön ulkopuolelta veron piiriin nostetaan
makeiset, suklaat sekä makeat ja suolaiset naposteltavat.
• Eri tuoteryhmillä on omat raja-arvot ja veroasteikot. Tuotteiden ravintoaineiden suositeltavat rajaarvot vaihtelevat tuoteryhmittäin, siksi esimerkiksi juustoja, makkaroita tai makeisia ei voi verrata
keskenään, vaan toisiin saman tuoteryhmän tuotteisiin.
• Veron suuruus riippuu tuotteen sokerin ja suolan määrästä sekä kovan rasvan määrästä ja laadusta.
Vero kasvaa, mitä useampi ravintoaine ylittää Sydänmerkki-kriteeristön raja-arvot.
VEROLUOKAT
• 0-veroluokka: 0-verollisia ovat kaikki tuotteet, jotka täyttävät Sydänmerkki-kriteeristön vaatimukset.
Verottomia ovat myös marjat, hedelmät ja vihannekset.
• I-veroluokka: Tuotteet, jotka ylittävät yhden Sydänmerkki-kriteeristön mukaan kriittiseksi määritellyn
ainesosan raja-arvon.
• II-veroluokka: Tuotteet, jotka ylittävät kahden tai useamman Sydänmerkki-kriteeristön mukaan
kriittisiksi määritetyn ainesosan raja-arvon sekä tuotteet, jotka jo nyt lainsäädäntö määrittää
voimakassuolaisiksi.
• I- ja II-veroluokat voidaan toteuttaa progressiivisena, jolloin verotus kiristyy kriittisen ainesosan
pitoisuuden kasvaessa.
VERON HYÖDYT
+ Voidaan vaikuttaa kaikkien epäterveellisiksi todettujen ainesosien saantiin.
+ Kattava veropohja saavuttaa kansanterveydelliset tavoitteet paremmin.
+ Laaja veropohja estää kulutuksen ohjautumisen muihin epäterveellisiin tuotteisiin.
+ Toimiessaan vaikuttaa sekä kuluttajien käyttäytymiseen että elintarvikkeiden tuotekehitykseen.
VERON HAASTEET
– Hallinnollisesti raskas, mutta automatisoinnilla mahdollinen.
– Veron vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen ja terveyteen selviävät vasta pidemmällä aikavälillä. Vaatii
seurantaa ja arviointia.
– EU-oikeudellisia haasteita, kun tietyt tuotteet rajataan verottomiksi. Toisaalta EU sallii verotuksen, jonka
perusteena on kansanterveyden parantaminen.
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