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I  VERON TUNNUSMERKIT JA HYVYYSKRITEERIT 
 

1  Johdanto 

 

Yhteiskunnan jäsenen maksamaa veroa verrataan artikkelin I osassa asukasyhdistyksen 

perimään jäsenmaksuun. Verojärjestelmän ajatellaan syntyvän kuvitteellisessa yhteis-

kuntasopimuksessa, jonka hyvyyskriteerinä on yksimielisyys. 

 Instituutiotaloustiede perustuu muun taloustieteen tapaan metodologiseen indivi-

dualismiin. Tämän periaatteen mukaan kaikkia kansantalouden ilmiöitä pyritään selittä-

mään yksilöiden käyttäytymisen kautta. Kun televisiossa kerrotaan, että ”hallitus on 

päättänyt lieventää perintöverotusta”, päätöksen takana ovat ministerien, kansan-

edustajien ja muiden yksittäisten ihmisten toimet. Metodologista individualismia ei pidä 

ymmärtää niin, että ihmiset tekisivät valintoja toisistaan eristyksissä ja muista välittä-

mättä, tai että yhteisöllisyydellä ei olisi mitään arvoa. Se on vain hyväksi havaittu mene-

telmällinen lähestymistapa tieteellisessä tutkimuksessa. 

 Kansalaisten preferenssit ovat verotuksen taloustieteellisissä tarkasteluissa luonteva 

lähtökohta. Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset pääsevät ilmaisemaan subjektii-

viset käsityksensä verotuksesta yleisissä vaaleissa. Taloustieteessä oletetaan, että äänestä-

jät tekevät niin kuin ketkä tahansa muutkin toimijat päätöksensä rationaalisesti, ja ainakin 

pyrkivät kannaltaan edullisiin tuloksiin. Rationaalisuus ei tarkoita, että ihmiset olisivat 

kiinnostuneita vain oman aineellisen varallisuutensa lisäämisestä. Itse asiassa vaaleihin 

osallistuminen osoittaa, että muutakin tavoitellaan kuin rahaa. Todennäköisyys kyetä 

vaikuttamaan yhdellä äänellä omaan verotukseen on häviävän pieni suhteessa äänestys-

paikalle menemisen vaihtoehtoiskustannuksiin.1 

 Vaaleissa valitun eduskunnan jäsenet päättävät verolakien säätämisestä voimassa 

olevan oikeuden sallimissa puitteissa. Kansalaiset puolestaan tekevät tulojensa ilmoitta-

mista, verosuunnittelua ja muut verotusta koskevat päätöksensä verolakien alaisuudessa. 

Taloustiede tutkii kuten muut yhteiskuntatieteet pääasiassa tahattomia vaikutuksia, joita 

syntyy yksilöjen toiminnan tuloksena. Esimerkkinä tällaisista, kenties odottamattomista, 

vaikutuksista on asuntojen halpeneminen kiinteistöveron noston seurauksena. Sitä myö-

                                                 
1 Pressman (2004, 5). 
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den kuin asuinkiinteistöjen ostamisesta kiinnostuneet saavat tietää lainmuutoksesta, he 

alentavat varaushintojaan, ja kysynnän heikentyessä kiinteistöjen arvo alenee. Muutos 

vähentää osaltaan kiinteistöveron tuottoa, ja tämä on arvioitava lainmuutosta säädet-

täessä. 

 Instituutiot ovat kaikessa veroteoriassa jollain tavoin mukana, mutta instituu-

tiotaloustieteessä niihin kiinnitetään erityistä huomiota. Yhteiskunnallinen instituutio 

määritellään säännönmukaisuudeksi, jonka on havaittu esiintyvän laajalti ja pitkään 

ihmisten käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa. Instituutiot jaetaan epämuodollisiin, 

oikeudellisiin ja hallintainstituutioihin. Näistä viimemainittuihin kuuluu moninaisia 

moraalin ja oikeusjärjestelmän puitteissa kehittyneitä menetelmiä, jotka lisäävät ihmisten 

välisten sopimus- ja muiden suhteiden sujuvuutta. 

 Instituutiotaloustieteessä tarkastellaan olemassa olevien instituutioiden vaikutuksia 

talouden toimijoiden käyttäytymiseen, päinvastaiseen suuntaan kulkevia vaikutuksia 

instituutioiden muotoutumiseen, sekä instituutioiden välisiä vuorovaikutussuhteita. 

Palaute- ja vuorovaikutussuhteiden mekanismit saattavat olla erittäin monimutkaisia ja 

muuttua vaikeasti ennakoitavilla tavoilla.2 Esimerkkinä voisi olla informaatiotekno-

logisen kehityksen seuraukset kansalaisten veronmaksumoraaliin.  

 Oletetaan, että IT-keksinnöt tekevät helpommaksi ja halvemmaksi siirtää koodattua 

tietoa yritysten eri yksiköiden välillä. Tehokkaat ja nopeat tiedonkulun järjestelmät 

tekevät kannattavaksi laajentaa toimintaa pitkien maantieteellisten etäisyyksien päähän ja 

perustaa tytäryhtiöitä muihin maanosiin lähemmäs lopputuotemarkkinoita. Samalla 

yritysten mahdollisuudet tulouttaa voittojaan muualla kuin kotimaassa kasvavat, ja ne 

pääsevät käyttämään hyväksi maiden välisiä eroja yritysverotuksessa. 

 Jos palkkatuloja ansaitsevien verorasitus pysyy ennallaan, he saattavat pitää epä-

reiluna yritysten omistajille tarjoutuvia keinoja veronvälttöön. Epäreiluuden tunteiden 

voidaan odottaa johtavan vähitellen siihen, että myös palkansaajat etsivät konsteja välttää 

veroja. IT-innovaatioiden käynnistämä muutosprosessi jatkuu ehkä niin, että verohallin-

nossa kehitellään uusia hallintainstituutioita veronvältön estämiseksi, verolakeihin 

tehdään korjauksia, jotka nostavat veroasteita, veromoraalissa tapahtuu lisämuutoksia, ja 

niin edelleen. Esimerkki verohallinnossa kehitetystä hallintainstituutiosta on scoring-

                                                 
2 Williamson (2000, 596). 
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sovellus, joka pisteyttää veronmaksajat näiden antaman veroilmoituksen sekä aiemman 

käyttäytymisen perusteella, ja jonka avulla pistotarkastukset pystytään kohdentamaan 

aikaisempaa tuloksellisemmin. Verovelvolliset saattavat tulkita verotarkastukset epäluot-

tamuksen osoitukseksi, mikä vaikuttaa yhä lisää moraalituntoihin. Lopulta alkaa esiintyä 

veronkiertoa, jossa verovelvollisten toimet ovat selvästi lakien vastaisia. 

 

2 Verojärjestelmän luonne 

 

Verolla tarkoitetaan julkiselle vallalle maksettavaa suoritusta, jonka perimisessä sovelle-

taan pakkoperiaatetta. Esimerkiksi työntekijät joutuvat maksamaan valtion tulovero-

tuksessa palkkatuloistaan verolakien mukaisen rahasumman omasta halustaan riippu-

matta. Vero on yleensä vastikkeeton. Vastikkeellisesta verosta on esimerkkinä pakollinen 

eläkevakuutusmaksu, jonka maksaminen oikeuttaa säädösten mukaiseen työeläkkeeseen. 

Yleinen työeläkejärjestelmä eroaa yksityisten vakuutusyhtiöiden myymistä eläkevakuu-

tuksista siinä, että julkinen valta voi muuttaa luvattuja eläke-etuuksia ja ilmoitettuja 

laskentaperusteita yksipuolisesti. 

 Vero peritään yleensä valtion oman keskuspankin liikkeeseen laskemassa rahassa, 

jota kutsutaan lailliseksi maksuvälineeksi (englanniksi legal tender). Veronmaksu 

voidaan sallia myös luonnossa kuten viljanjyvinä, ja näin on usein menetelty entisaikojen 

yksinkertaisissa luontoistalouksissa. Yleisessä asevelvollisuudessa on tavallaan kysymys 

luontoissuorituksesta. Suuntaa antava arvio tällaisen veron suuruudesta rahamääräisenä 

saadaan silloin, kun asevelvollisille annetaan mahdollisuus ostaa itsensä vapaaksi varus-

miespalvelusta maksamalla valtiolle erikseen säädetty rahasumma.3 

 Veropohjalla tarkoitetaan esimerkiksi palkkatuloja, kiinteistöjen arvoa ja kaupan-

käynnissä syntyvää arvonlisäystä. Verojärjestelmän suunnittelussa on tehtävä ratkaisut 

muun muassa siitä, mitä valitaan veropohjiksi, mitkä ovat kunkin veropohjan vero-

asteikot, keitä verovelvollisuus koskee, ja millä julkisen hallinnon aluetasolla verotus 

toteutetaan. 

 Lainsäädäntövallan lisäksi julkisen vallan käyttöön kuuluvat toimeenpano- ja 

tuomiovalta. Näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin on tarpeellista kiinnittää 

                                                 
3  Demsetz (1967, 349). 
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huomiota myös taloustieteellisessä tarkastelussa. Jos veronkiertoa pyritään ehkäisemään 

lainsäännöksillä, jotka antavat runsaasti tulkinnanvaraa toimeenpanossa, veroviranomais-

ten ratkaisuista tulee hankalasti ennustettavia. Yritysten ja muidenkin verovelvollisten 

keino lisätä oikeusvarmuutta on viedä hylätyt verovalitukset hallinto-oikeuteen, ja koettaa 

saada ennakkopäätösten kautta selkoa verottajan aivoituksista. Samaan lopputulokseen 

päästäisiin ehkä suoraan ilman pitkällisiä oikeusprosesseja muotoilemalla verotusperi-

aatteet selkeiksi heti alusta alkaen. Toisaalta verottaja voi olla itsekin epätietoinen 

tulkintojensa perusteista, ja tuomioistuinten ratkaisut ovat keino oppia kokemuksen 

myötä parhaita menettelytapoja. 

 Vaikka verovelvollisen on pakko maksaa lakien säätämät verot, hän saattaa sisim-

mässään hyväksyä lakien toimeenpanon. Jos nimittäin verolait kumottaisiin, kenenkään 

muunkaan ei tarvitsisi maksaa veroja, eikä julkinen valta pystyisi suoriutumaan 

tehtävistään. Verovelvollisen on aihetta kysyä mielessään, mitä tapahtuisi, jos poliisi-

laitokset lakkaisivat toimimasta, vesijohtoverkot jouduttaisiin yksityistämään ja vammai-

set jäisivät oman onnensa nojaan. Tarkoituksenmukainen verojärjestelmä on yleisen edun 

mukainen myös sen vuoksi, että toimiva julkinen valta pitää lainkäyttöalueen houkut-

tavana asuinpaikkana. Jos kansakunta päästää instituutionsa rappiolle ja menettää tässä 

mielessä varallisuuttaan, muuttoliike kilpailukykyisempiin maihin lisääntyy ja uutta 

väkeä ei tule tilalle. 

 Vesijohtoverkko on esimerkki julkishyödykkeestä, jonka rakentamisesta ja yllä-

pidosta hyötyvät muutkin kuin maksajat. Vesihana keittiön seinässä on kuin syvä kaivo, 

josta kaikki käyvät kernaasti pumppaamassa vettä omiin kannuihinsa, mutta kukaan ei 

oikein viitsisi korjata kaivon kantta, tai ottaa vesinäytteitä ja viedä laboratorioon 

tutkittavaksi. Leipä on sen sijaan yksityishyödyke, jonka tuotanto ja jakelu sujuvat 

mainiosti markkinoilla eivätkä edellytä julkisen vallan toimintaa. Ei olisi mitään järkeä, 

että leivänsyöjä maksaisi verottajalle 100 euroa vuodessa, verottaja antaisi tämän takaisin 

leipäkuponkeina, ja leivän myyjät lunastaisivat sitten kupongit valtiolta. Tällainen 

rahojen pyörittäminen valtion budjetin kautta muistuttaa sosialistista keskussuunnittelu-

taloutta, jossa työntekijät tekevät työtä palkatta pientä taskurahaa ehkä lukuun ottamatta, 

ja politbyroo jakelee työntekijöiden tehtaissa valmistamat elintarvikkeet ilmaiseksi 

omissa puodeissaan. Kaikilla ei ole markkinatalouden oloissa rahaa välttämättömiin 
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ostoksiin, ja veronmaksajat varmaankin hyväksyvät huono-osaisten kanssakansalaisten 

avittamisen yhteisistä varoista. 

 Verotus on jännittävällä tavalla pakkoon ja toisaalta vapaaehtoisuuteen perustuva 

instituutio. Seuraavassa sen kahtalaista luonnetta valaistaan tarinalla, jota voisi yhtä hyvin 

kutsua talousteoreettiseksi malliksi. Oletetaan, että neliökilometrin laajuisen pientalo-

alueen asukasyhdistyksessä herää ajatus rakentaa kävelysilta alueen läpi virtaavan joen 

yli. Vaikka joku asukkaista ei itse välittäisi tuon taivaallista koko asiasta, hän saattaa 

pitää hanketta kannatettavana, jos arvelee potentiaalisten asunnonostajien maksavan 

hänelle sen takia korkeampaa hintaa. Samasta asiasta on kysymys, kun kuluttaja haluaisi 

ostaa kirkuvanpunaisen polkupyörän mutta päätyy totunnaiseen värisävyyn käytetyn-

tavaran markkinatilanteen vuoksi. 

 Puheena oleva maa-alue on ollut alkujaan rakennuttajan omistuksessa. Grynderi on 

pilkkonut sen sataan yhtä suureen tonttiin, perustanut asukasyhdistyksen ja laatinut sille 

säännöt.4 Rakennuttaja on tarjonnut tontin ostamisesta kiinnostuneille omistusoikeuksien 

kimppua ota tai jätä -periaatteella, ja nykyiset asukkaat osoittavat hyväksyneensä tarjouk-

sen, koska ovat aikanaan suostuneet kauppasopimuksen ehtoihin. Rakennuttaja voi 

sisällyttää pakettiin paljon muitakin ehtoja. Tällainen on naapurissa toimivan voimalan 

oikeus nostaa joesta lauhdevettä. Kiinteistöä rasittavat oikeudet merkitään kiinteistö-

rekisteriin, jota julkinen valta ylläpitää verovaroin, ja halukkaat saavat sieltä rasitus-

todistuksen maksua vastaan. 

 Kävelysillan rakentaminen maksaa niin paljon, että asukasyhdistyksen jäsenmaksua 

joudutaan korottamaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen hallitus päättää jäsenmaksun 

suuruudesta yksinkertaisella enemmistöperiaatteella, ja se saa käyttää kertyneet varat 

asuinalueen kehittämiseksi vapaan harkintansa mukaan.  

 Jäsenmaksulla ja verolla on monia yhtäläisyyksiä. Jos kansalainen ei noudata vero-

lakeja ja jättää veronsa maksamatta, valtio hakee saamisensa ulosottoon, ja ulosottomies 

kävelee velallisen ulko-ovelle perimään saatavaa. Asukasyhdistys voi ryhtyä perimään 

saamisiaan samaa kaavaa käyttäen. Jos velvoitteensa laiminlyönyt ei aukaise ovea vapaa-

ehtoisesti, ulosottomies pyytää virka-apua poliisilta, ja sisälle mennään tässäkin tilan-

teessa voimakeinoja käyttäen.  

                                                 
4 Siegan (1972, 32). 
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 Vaikka asukas olisi muuttohetkellä pitänyt asukasyhdistyksen sääntöjä kannaltaan 

hyvinä, hänen preferenssinsä voivat ajan oloon muuttua. Silloin ei ole muuta neuvoa kuin 

koettaa vaikuttaa yhdistyksen hallitukseen ja taivutella sen jäseniä luopumaan jäsenmak-

sun korottamisesta. Viimeinen vaihtoehto on äänestää jaloillaan ja muuttaa pois alueelta. 

 Riippumatta siitä, hyväksyykö asukas jäsenmaksun korotuksen vai ei, hänellä on 

kannustin jättää maksu maksamatta. Taipumus säästää omia rahoja muiden kustan-

nuksella vaihtelee paljon ihmisten välillä, ja siihen vaikuttavat myös vallitsevat moraali-

instituutiot. Jos ilmapiiri on tuomitseva kaikkea vapaamatkustusta kohtaan, lintsaaminen 

jäsenmaksuissa aiheuttaa enemmän kuin muuten sekä häpeän tunteita että pelkoa sosiaa-

listen piirien ulkopuolelle joutumisesta. Nämä toimivat kannustimena osallistua asuin-

yhteisön yhteisiin hankkeisiin. 

 Mahdollisuudet maksuvelvollisuuden välttämiseen tai kiertämiseen riippuvat paljon 

siitä, millä perusteella jäsenmaksu sovitaan määrättäväksi. Kiinteistökohtainen könttä-

summa on vaikutuksiltaan erilainen kuin ikkunoiden tai savupiippujen lukumäärän 

mukainen jäsenmaksu. Vastaavia eroja on verotuksessa, niin kuin jäljempänä tarkas-

tellaan. 

 

3 Yksimielinen suostumus 

 

Verotuksen taloustieteellisessä tarkastelussa keskeisinä tavoitteina on tutkia, miten hyviä 

voimassa olevat verolait ovat ja, jos niissä on jotain parannettavaa, millaisia muutosten 

pitäisi olla. Asukasyhdistysesimerkissä suunnitelmaa kävelysillan rakentamiseksi arvioi-

tiin sillä perusteella, antavatko asukkaat suostumuksensa hankkeelle. Samaa hyvyys-

kriteeriä voidaan soveltaa verotukseen. 

 Verolait niin kuin muukin lainsäädäntö koskettavat kaikkia lainkäyttöalueen kansa-

laisia. Tämän mukaisesti jokaisella kansalaisella tulisi olla tilaisuus ilmaista käsityksensä 

verolakien säätämisestä. Suostumuksen antaminen tapahtuu joko niin, että lait säädetään 

yksimielisen yhteiskuntasopimuksen ehtojen mukaisesti, tai niin, että jo voimassa oleva 

sopimus hyväksytään hiljaisesti jäämällä lainkäyttöalueelle tai muuttamalla sinne. Ajatus-

kokeeseen liittyy runsaasti perustavia ongelmia, joista yksi on kansalaisiksi syntyvien 
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uusien yksilöjen asema.5 Miten he saavat äänensä kuuluville? Missä iässä heiltä kysytään 

mielipidettä? Millaisella menettelyllä voimassa olevia verolakeja tulisi muuttaa, jos ne 

eivät enää ole kaikkien hyväksymiä? Onko maastamuutto kohtuuttoman hankala keino 

tahdonilmaisuun? 

 Ongelmista huolimatta yksimielistä yhteiskuntasopimusta pidetään seuraavassa 

lähtökohtana. Se on ideaalityyppi, jonka ei ole tarkoituskaan sinällään kuvata tai selittää 

todellisuutta. Ideaalityypillä tarkoitetaan kuvitteellista ajatusrakennelmaa tai mallia, jossa 

yhteiskunta tai sen jokin osa toimii kulloisenkin näkökulman kannalta täydellisesti. Usein 

tällaiset puhtaat mallit päinvastoin kertovat, miten talous ei toimi, ja selittäminen vasta 

alkaa vertaamalla niitä todellisuuteen. Yhteiskuntasopimusajattelun soveltaminen vero-

tukseen voi olla hyödyllinen erityisesti sen selvittämisessä, millaisista verolaeista ihmiset 

eivät ainakaan pääse yhteisymmärrykseen. 

 Yhteiskuntasopimuksen konkreettinen sisältö riippuu siihen osallistuvien kansa-

laisten preferensseistä. Yksinkertaisimmillaan ja pahimmillaan osanottajat ovat kuvit-

teellisia homo oeconomicus -toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita vain oman aineellisen 

varallisuutensa lisäämisestä. Toisessa ääripäässä ovat ne, jotka kokevat vahvaa keski-

näistä yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä ja luottamusta, saavat mielihyvän tunteita 

toistensa auttamisesta, ja pyrkivät edistämään kaikin keinoin yhteistä etua. Homo 

oeconomicus -tapauksessa osanottajat pyrkivät saamaan hyväksytyksi lakeja, joiden he 

arvioivat tuovan itselleen rahallista etua. Ideaalityypin ihminen hyväksyy varallisuuden 

ottamisen julkiseen käyttöön vain siihen mittaan, kuin hän odottaa hyötyvänsä verotuk-

sesta muuta kautta. Veroihin suostuva saattaa pelastaa jopa henkensä, jos verotuloilla 

rahoitetaan julkisia tartuntatautisairaaloita ja rokoteohjelmia, ja tappavien epidemioiden 

leviäminen saadaan estetyksi. 

 Yhteiskuntasopimuksen osapuolilla on sitä vähemmän mahdollisuuksia junailla sopi-

musehtoja omien etujensa suuntaan, mitä epävarmempia he ovat sopimuksen vaikutuk-

sista omaan asemaansa.6 Verolakien olisi tämän vuoksi oltava mahdollisimman yleisiä ja 

abstrakteja pelisääntöjä, joita sovelletaan pitkän aikaa, suuressa määrässä erilaisia tilan-

teita ja yhtäläisesti kaikkiin kansalaisiin. Esimerkki abstraktista säännöstä on verolaki, 

                                                 
5 Vihanto (1999, 13-15). 
6 Brennan & Buchanan (1985, 29). 
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jonka mukaan kaikki tulot palkoista ja osingoista aina asunnon arvonnousuun ja jopa 

kotitaloustuotannon ylijäämään ovat saman veroasteen mukaan veronalaisia. 

 Parhaimmillaan laki on sillä tavoin avoin, että yhteiskunnan evoluution kuluessa 

syntyvät uudentyyppiset tulot, kuten laajaomisteisten osakeyhtiöiden ylimmän johdon 

osakeoptiot, tulevat ilman erillistä lainsäädäntöä saman tuloverotuksen piiriin. Käytän-

nössä verottaja kohtaa kaiken aikaa uusia ja yllättäviä tilanteita, joita ei yksityis-

kohdissaan kannata edes yrittää arvata ennakolta. Yhteiskuntasopimuksessa ja siihen 

sisältyvässä verosopimuksessa (englanniksi tax constitution) on tarkoituksenmukaista 

sopia periaatteista, joiden mukaan alemman tason verolakeja säädetään verosopimuksen 

puitteissa edustuksellisesti joko määräenemmistöllä tai jopa yksinkertaisella enemmis-

töllä. 

 Rationaaliset toimijat ottavat huomioon, että preferenssit muuttuvat ajan kuluessa ja 

kokemusten karttuessa. Taitavasti laaditussa yhteiskuntasopimuksessa ihmismielen 

dynaaminen piirre otetaan huomioon. Ihmisellä on luontainen taipumus yliarvioida omien 

preferenssiensä muuttumattomuus.7 Esimerkkinä voisi olla vanki, jolle on aluksi täysin 

yhdentekevää, teljetäänkö hänet loppuiäkseen tyrmään vai jätetäänkö ovi lukitsematta. 

Vuosien vieriessä hän tutkii kirjoja, mietiskelee, tulee toisiin ajatuksiin, ja toivoo lopulta 

hartaasti, että pääsisi vielä haistelemaan vapaan maailman tuulia.8 Instituutiotalous-

tieteessä ja erityisesti itävaltalaisessa oppisuunnassa puhutaan yrittäjävalppaudesta tai 

lyhyesti valppaudesta, kun toimija seuraa aktiivisesti ympäristöään, pitää tuntosarvet 

ulkona, ja löytää puolivahingossa uutta tietoa markkinoilla myytävistä tuotteista, hyvistä 

työpaikoista ja myös omista preferensseistään. 

                                                 
7 Loewenstein, O’Donoghue & Rabin (2003, 1212). 
8 Kirzner (1985, 7). 
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II VEROTUKSEN AIHEUTTAMAT TEHOKKUUSTAPPIOT 

 

1 Tehokkuus ja tehokkuustappiot 

 

Yksimielinen hyväksyntä on välttämätön edellytys sille, että taloustieteessä on lupa pitää 

yhteiskuntasopimusta ja siihen sisältyvää verosopimusta hyvänä ja hyväksyttävänä. Hyvä 

ei ole aina paras, ja yksimielistäkin sopimusta saadaan usein parannetuksi kaikkien 

hyväksymällä tavalla. Jos hyödyntämättömiä sopimusmahdollisuuksia on jäljellä, ja niitä 

pystytään löytämään ja käyttämään hyväksi, sopimuksen tehokkuus lisääntyy. Toisinpäin 

tämä tarkoittaa, että verosopimus alkuperäisessä muodossaan on tehoton ja aiheuttaa 

tehokkuustappioita. 

 Pareto-tehokkuus tai lyhyesti tehokkuus tarkoittaa taloustieteessä kuvitteellista tilaa, 

jossa esimerkiksi asunnon ostajan ja myyjän välistä sopimussuhdetta ei voi enää muuttaa 

niin, että kumpikin voisi suostua muutokseen. Kaikki mahdollisuudet muuttaa sopimuk-

sen ehtoja osapuolten hyväksymällä tavalla on käytetty loppuun, eikä kumpikaan voi 

hyötyä muutoksista toisen kärsimättä. Tämä voidaan ilmaista myös niin, että hyödyntä-

mättömiä sopimusmahdollisuuksia ei ole enää jäljellä. Tehokkuus taloudellisena käsittee-

nä liittyy aina ihmisten välisiin suhteisiin, ja se tarkoittaa eri asiaa kuin asuinalueen suuri 

tehokkuusluku tai auton pieni bensankulutus. Taloudellinen tehokkuus on tyhjä käsite 

Robinson Crusoen yksinäisellä saarella, ennen kuin Perjantai saapuu paikalle ja ryhtyy 

hieromaan ystävyyttä. 

 Esimerkki sekä asunnon ostajan että myyjän kannalta edullisesta sopimusehdosta 

voisi olla lykkäävä ehto, jonka mukaan kauppa toteutuu vain siinä tapauksessa, että ostaja 

saa lähimmän vuoden aikana työssäkäyntialueelta työpaikan. Ehto aiheuttaa myyjälle 

riskin kaupan peruuntumisesta, mutta ostaja korvaa tämän kauppasummassa, koska hän 

pystyy puolestaan vähentämään omia riskejään. Osapuolet eivät välttämättä huomaa 

sopimusmahdollisuutta keskenään, ja ulkopuolisen asiantuntijan kuten laillistetun kiin-

teistönvälittäjän palvelut voivat osoittautua kallisarvoisiksi. Suomalaisen sananlaskun 

mukaan tyhjästä on paha nyhjästä. Yhteiskunnassa ja ihmisten välisissä sopimussuhteissa 

hokkuspokkus voi onnistua, kunhan kaikkia osapuolia hyödyttäviä sopimusmahdolli-

suuksia löydetään ja win-win -järjestelyjä saadaan aikaan. Yhteiskuntasopimuksessa 
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osapuolia on huikeasti enemmän kuin asuntokaupassa. Myös se voidaan nähdä proses-

sina, jonka edetessä etsitään kaikkia hyödyttäviä sopimusmahdollisuuksia, muutetaan 

sopimusehtoja tarpeellisilla tavoilla, ja pyritään lisäämään sopimustehokkuutta. 

 Yhteiskuntasopimuksen osapuolilla on oikeus päättää verojärjestelmästä ja sen 

periaatteista niin kuin parhaaksi näkevät. Tämä ei tarkoita, että osapuolet eivät voi tai että 

heidän ei kannata kuunnella toistensa neuvoja. Pienessäkin ryhmässä yhteisymmärryk-

seen päästään usein vasta sen jälkeen, kun jäsenet ovat vaihtaneet aikansa ajatuksia 

keskenään, pohtineet esille nousevia kysymyksiä eri näkökulmista, ja maistelleet 

vaihtoehtoisten ratkaisujen seurauksia. Kollektiivinen päätöksenteko ei tapahdu niin, että 

jokainen lyö pöytään heti kättelyssä oman esityksensä, ja valinta vaihtoehtojen välillä 

toimitetaan lippuäänestyksellä. Neuvotteluprosessin edetessä jokainen joutuu antamaan 

jossain kohtaa periksi, mutta kaikki myös oppivat uutta, ja lopputulos on tässäkin suh-

teessa alkua rikkaampi. 

 Seuraavassa selitetään yksinkertaisen mallin avulla, miksi verolait aiheuttavat talou-

dellista tehottomuutta, sekä miten tehokkuustappioita voidaan ehkäistä verolakeja 

muuttamalla. 

 

2 Esimerkki veron tehokkuusvaikutuksista 

 

Mallissa tarkastellaan yksityishenkilön käyttäytymistä ennen veron nostamista ja nosta-

misen jälkeen. Kutsumme häntä kuluttajaksi. Alkutilanteessa kuluttaja tekee toisen 

palveluksessa tietyn määrän työtunteja viikossa, maksaa saamastaan tulosta säädetyn 

prosenttimäärän palkkaveroa, ja käyttää nettotulot elintarvikkeiden ja muiden hyödyk-

keiden ostamiseen. Verottaja säätää tuloverolakiin muutoksen ja palkkatulojen veroaste 

nousee. Veronkiristys merkitsee, että kuluttaja ansaitsee jokaisesta tekemästään työ-

tunnista aikaisempaa pienemmän nettosumman, ja hän pystyy käyttämään vähemmän 

rahaa ruoka- ja muihin ostoksiin. Kuluttaja sopeutuu verotuksen muutokseen esimerkiksi 

niin, että hän käy enää ani harvoin ulkona syömässä ja siirtyy halpoihin valmiseineksiin. 

 Yksinkertainen tapa suojautua veronnousua vastaan on vähentää työntekoa ja käyttää 

lisääntyvä vapaa-aika ruuan valmistamiseen omassa keittiössä. Kotiruuan tekemisen 

vaihtoehtoiskustannus on aikaisempaa pienempi, ja järkevä ihminen korvaa tähän asti 
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ansiotyöhön käytettyä aikaa halvemmilla vaihtoehdoilla. Tämä on nimeltään muutoksen 

aiheuttama substituutiovaikutus. Lisäpotkua substituution toteuttamiseen tulee siitä, että 

ruuanlaitto kodin rauhassa tuntuu sellaisenaan kivalta, ja ympärillä hyörivät lapset 

oppivat siinä sivussa elämäntaitoja. 

 Nettotuntipalkan alenemisesta seuraava substituutiovaikutus ei tarkoita, että kuluttaja 

päättää lopulta vähentää työntekoa. Viikkoansioiden pieneneminen kaventaa kuluttajan 

mahdollisuuksia ostaa hyödykkeitä markkinoilta, ja tältä välttyäkseen hän voi ryhtyä 

tekemään enemmän töitä kuin aikaisemmin. Syynä kuluttajan päätökseen on ehkä 

pakkorako, johon hän on ajanut itsensä ylisuurella asuntolainalla. Jos edes nykyiset tulot 

eivät tahdo riittää kuukausieriin, ainoa ulospääsy voi olla työnteon lisääminen. Kysymyk-

sessä on muutoksen tulovaikutus. Seuraavassa oletetaan, että substituutio- ja tulovaikutus 

ovat sellaisessa suhteessa keskenään, että veroasteen noustessa vapaa-ajan määrä kaiken 

kaikkiaan kasvaa. 

 Taloudellinen tehottomuus asuntokaupassa merkitsee, että ostajan ja myyjän välisen 

kauppasopimuksen ehtoja on muutettavissa kummankin hyväksymällä tavalla. Sopimus-

suhteessa on silloin vielä mahdollisuuksia muutoksiin, joista kumpikin voi hyötyä. Jos 

sopimusmahdollisuudet onnistutaan löytämään ja tarvittavat toimenpiteet toteuttamaan, 

muutokset tuottavat osapuolille arvoa kuin tyhjästä. 

 Verotuksessa hyödyntämättömät sopimusmahdollisuudet ja niihin liittyvät tehok-

kuustappiot voidaan nähdä samasta näkökulmasta. Oletetaan, että verovelvollinen eli 

kuluttaja ja verottaja istuvat verotoimistossa, niin kuin asunnon ostaja ja myyjä 

kiinteistönvälittäjän konttorissa hieromassa kauppahintaa. Verottaja kertoo veronnoususta 

ja kysyy kuluttajalta, paljonko tämä aikoo vähentää työntekoa muutoksen seurauksena. 

Kuluttaja tekee tällä hetkellä työtä kahdeksan tuntia päivässä neljänä päivänä viikossa, eli 

yhteensä 32 tuntia. Kuluttaja vastaa verottajan kysymykseen rehellisesti ja salailematta, 

että hän alkaa tehdä kolmipäiväistä työviikkoa nelipäiväisen sijasta, jos työnantajansa 

vain suostuu siihen. 

 Sekä kuluttajaa että verottajaa hyödyttävä järjestely saadaan ehkä aikaan, jos uutta 

veroprosenttia sovelletaan vain kolmen päivän tuloihin, ja lisätulojen osalta vero peritään 

vanhan mukaan. Jokainen tunti lisää vapaa-aikaa aiheuttaa silloin yhtä suuren rahan-

menetyksen kuin ennenkin, ja vaihtoehtoiskustannus pysyy tässä mielessä samana. Kun 
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palkkatuloja verotetaan porrastetun eikä suhteellisen asteikon mukaan, on vallan hyvin 

ajateltavissa, että kuluttaja tekee yhtä paljon töitä kuin tähänkin asti, jos kohta nettoansiot 

viikkoa kohti pienenevät. Sikäli kuin verottaja uskoo näin tapahtuvan, hänen kannattaa 

soveltaa porrastettua veroa suhteellisen sijasta, sillä verotulot ovat silloin suuremmat. Jos 

sopimusmahdollisuus kuluttajan ja verottajan välillä on olemassa ja kumpaakin hyödyt-

tävä diili siis ainakin teoriassa tehtävissä, verottajan alkuperäinen suunnitelma veron 

nostamiseksi merkitsisi tehottomuutta ja tehokkuustappiota. 

 Porrastuksen vaikutukset verotuottoon käyvät ilmi kuvasta 1. Siinä oletetaan, että 

kuluttaja jatkaa nelipäiväisen työviikon tekemistä myös uudessa tilanteessa. Suorakaiteen 

korkeus osoittaa bruttopalkan suuruuden päivässä. 

 

Kuva 1. Palkkaveron porrastuksen vaikutukset veron tuottoon. 

  

Palkkaveron tuotto ennen veronnostoa 

(harmaalla): 

 A + B + C + D 

 

Palkkaveron tuotto veronnoston jälkeen, 

kun veroaste on suhteellinen: 

 (A + B + C) + (E + F + G) 

 

Palkkaveron tuotto veronnoston jälkeen, 

kun veroaste on porrastettu: 

 (A + B + C) + D +(E + F + G) 

 

Tehokkuusvoitto: 

 D 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

E F G     

A B C D    

   1       2       3       4       5       6       7 

      Työpäivien lukumäärä viikossa
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 Julkisen talouden oppikirjoissa mainitaan aina nuppivero keinona estää tehokkuus-

tappioiden syntyminen. Tällaisessa järjestelmässä verovelvollinen maksaa vuosittain 

könttäsummana sen, mikä verolaissa on säädetty. Verojen määrä on puhtaassa nuppivero-

järjestelmässä kaikille verovelvollisille sama ja riippumaton tehtyjen työtuntien määrästä. 

Käytännössä vero jouduttaisiin säätämään olemattoman pieneksi, jotta kaikki pystyisivät 

sen maksamaan, eikä julkinen valta voisi rahoittaa niitä toimintoja, joita yhteiskunta-

sopimuksessa siltä todennäköisesti odotetaan. 

 Erilaisten veroasteiden soveltaminen eri tuloihin muistuttaa yksityisen yrityksen 

harjoittamaa hintaeriytystä. Tavanomainen esimerkki on lentoyhtiö, joka myy samalle 

lennolle lippuja alempaan hintaan turisteille kuin liikemiehille. Hullunkurinen tilanne 

syntyy, kun turisti ja liikemies sattuvat istumaan vierekkäin ja alkavat kummastella 

lippujensa hintaeroa. Hintojen eriyttäminen on lentoyhtiölle kannattava järjestely, jos 

koneet saadaan täydemmiksi. Järjestely hyödyttää myös turisteja, koska se tarjoaa heille 

enemmän valinnanvaraa kulkea lentäen ja välttää hikisiä junamatkoja. Ja mikä vielä 

parempaa, liikematkustajatkin ovat tyytyväisiä, koska lentoyhtiön mahdollisuudet hinta-

kilpailuun paranevat. Jos lentoyhtiö ei itse huomaa voitonmahdollisuutta, vakituinen 

lentomatkustaja vinkkaa siitä lentoyhtiölle ja edistää tehokkuustappioiden vähentämistä. 

Eriytys voidaan toteuttaa paitsi hinnoissa myös ateriapalvelussa, peruutusehdoissa ja 

matkasopimuksen muissa kohdissa. 

 Palkkaveron tapauksessa porrastuksen ja lentolippujen tapauksessa hintadiskrimi-

noinnin ajatus käy myös artikkelin I osassa käsitellyn asukasyhdistyksen jäsenmaksuihin. 

Oletetaan, että kävelysillan rakentamista varten ei saada kokoon riittävästi rahaa millään 

sellaisella jäsenmaksun korotuksella, jonka asukasyhdistyksen hallituksen enemmistö 

voisi hyväksyä. Asuinalueella on riittävän monta vastarannankiiskeä, jotka haluavat käyt-

tää rahansa mielestään paremmalla tavalla. Mutta jos hallitus tekeekin päätöksen, että 

näiden asukkaiden jäsenmaksua korotetaan vain vähän ja muiden enemmän, jäsenmaksu-

tuotot saattavat kaiken kaikkiaan riittää. Tehokkuusvoittoja on jälleen näköpiirissä pel-

kästään kehittelemällä ihmisten välinen sopimusjärjestely, josta kukaan osapuolista ei 

kärsi, ja jonka kaikki voivat hyväksyä. 

 Kun instituutiot ovat yhteiskunnassa kelvolliset ja toimivat, ihmisten aika, rakennettu 

pääoma ja muut niukat voimavarat ovat tehokkaassa käytössä. Jos instituutiot epäonnistu-
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vat, voimavarat eivät kohdennu kansalaisten subjektiivisten käsitysten kannalta oikein. 

Voimavarojen kohdentumisessa on silloin vääristymiä, ja allokaatiota voidaan ainakin 

periaatteessa muuttaa kaikkia hyödyttävillä tavoilla. Verotuksen vaikutuksia kuluttajan 

ajankäytön vääristymiseen tarkastellaan seuraavassa verokiilojen avulla. 

 Oletetaan, että kuluttajan kylpyhuone on päässyt vuosien lotraamisen jälkeen sur-

keaan kuntoon, ja hän päättää uusia kaakelit. Oletetaan edelleen, että remonttimies tekee 

työn 70 eurolla, maksaa tästä 21 euroa veroja, ja saa erotuksen eli 49 euroa itselleen. 

Verokiila määritellään erotukseksi, joka on työnantajan maksaman bruttopalkan ja työn-

tekijän saaman nettopalkan välillä. Jos edellinen on 70 euroa ja jälkimmäinen 49 euroa, 

verokiila on 21 euroa eli 30 prosenttia bruttopalkasta. Jos työnantajan itsensä verokiila-

prosentti on samansuuruinen, hän joutuu tienaamaan 100 euroa pystyäkseen maksamaan 

työntekijälle 70 euron palkan. Verokiilat yhteenlaskettuna eli kaksinkertainen verokiila 

on silloin 51 euroa eli 51 % työnantajan omasta bruttopalkasta laskettuna. Laskelmat 

esitetään myös kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Verokiilat (harmaalla) esimerkkitapauksessa, jossa kuluttajan bruttopalkka on 

100 ja remonttimiehen palkka on 70 euroa, ja palkkavero on 30 %. 

 

kuluttajan bruttopalkka 100 € 

kuluttajan nettopalkka 70 € 

remonttimiehen bruttopalkka 70 € 

remonttimiehen nettopalkka 49 € 

kaksinkertainen verokiila 51 € 

 

70 30 

70 

49 21 

49 

49 51 

 Esimerkkimme tilanteessa on ymmärrettävää, että kuluttaja harkitsee kaakelitöiden 

tekemistä itse, vaikkeivät ne suju yhtä hyvin kuin ammattilaiselta, ja ottaa puuhaa varten 

pari palkatonta vapaapäivää. Kun työkaverit kuulevat tee-se-itse -miehestä, he kyselevät 

tältä vinkkejä oman kylpyhuoneensa korjaamiseen, ja yhä enemmän tuotantoa siirtyy 

markkinoilta niiden ulkopuolelle. Kaikki tämä on verolakien mukaista veronvälttöä. 

Veronkierrosta on kysymys, kun yksi työkaveri on taitava kaakeloimaan, toinen korjaa-
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maan autoja, kolmas tekemään jotain muuta, ja he ryhtyvät pimeään palvelujen vaihtoon. 

Keino pitää markkinoilla sinne kuuluva kotityö on kotitalousvähennys, jonka piirissä ovat 

pikkuremonttien, suursiivousten ja muun omassa asunnossa teetetyn ulkopuolisen työn 

aiheuttamat palkkakustannukset. 

 Sekä verojen välttämisen että niiden kiertämisen ominaisuus tuottaa vääristymiä ja 

tehokkuustappioita on ilmeinen myös seuraavissa esimerkeissä. Suurituloinen ammattinsa 

huippuosaaja ostaa kirjahyllyn osina eikä valmiiksi koottuna, purkaa muoviin pakatun 

lautakasan olohuoneen lattialle, ja koettaa kasata palapelin kehnoilla työkaluillaan. Toi-

nen ammattimies uhraa aikaa ja vaivaa kuutamokeikkojen suunnitteluun, ja kolmas etsii 

yhdessä työnantajansa kanssa porsaanreikiä luontaisetujen verotuksesta. Neljännessä esi-

merkissä yrityksensä kirjanpito-osaston päällikkö palkkaa verosuunnitteluun juristin, joka 

on kaiken huipuksi saanut koulutuksen valtion omistamassa yliopistossa. 

 Saksalainen taloustieteilijä Wilhelm Röpke kertoo sopimuksesta, jonka hänen 

lääkäri-isänsä teki kylän parturin kanssa.9 Osapuolet eivät esittäneet toisilleen laskuja, 

vaan panivat saatavansa vastakkain. Parturi osoittautui sairaalloiseksi mieheksi, ja lääkä-

rin lapset joutuivat käymään tukanleikkuussa tavallista useammin. Sosialistisessa keskus-

suunnitteluvaltiossa puhuttaisiin kahdenvälisestä eli bilateraalikaupasta. Valtio myy 

esimerkiksi raakaöljyä markkinatalousmaan valtiolle, ja kun öljynhinta nousee, osapuolet 

koettavat keksiä jotain kauppatavaraa clearing-tilin tasaamiseksi. 

 Edellä on ainakin rivien välissä arvioitu verotuksen jälkeensä jättämiä sopimus-

mahdollisuuksia arviointihetken tietämyksen valossa. Instituutio- ja erityisesti evoluutio-

taloustieteessä korostetaan, että verotus poikii tehokkuustappioita myös vaikuttamalla 

uuden tiedon löytymiseen.10 Verotus aiheuttaa dynaamista tehottomuutta, kun se kannus-

taa huonekalutehdasta suunnittelemaan kirjahyllyn osat näppärästi kotona koottaviksi sen 

sijaan, että se suuntaisi kehittämistyön itse hyllyn parantamiseen. Tehokkuutta tulee 

puolestaan lisää, kun verottaja saa pitkän kampanjan jälkeen kansalaiset maksamaan 

korkeampia veroja, sosiaaliturva kohenee säälliselle tasolle, ja veronmaksajat ihmettele-

vät jälkeenpäin, miten ennen tultiin ilman toimeen. Markkinoilla instituutioiden dynaa-

miset vaikutukset ilmenevät esimerkiksi niin, että tuotemainonta valpastuttaa jotkut 

                                                 
9  Röpke (1949, 51). 
10 Kirzner (1985, 96). 
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kuluttajat oivaltamaan tuotteen tarpeellisuuden ja johdattelee toiset unohtamaan vaihto-

ehtojen harkinnan. 

 

3 Tarpeet rajoittaa verotusoikeutta 

 

Verojärjestelmän tehottomuus on päätelty edellä siitä, että verottajan ja verovelvollisen 

välisessä suhteessa on jäljellä hyödyntämättömiä sopimusmahdollisuuksia. Tehokkuus-

tappioiden esiintyessä on ainakin teoriassa löydettävissä veroasteen porrastuksia tai muita 

järjestelyjä, jotka hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Mallin esimerkissä alempi vero-

prosentti lisätulojen osalta sopii oivallisesti kuluttajalle, ja myös verottaja hyötyy, koska 

hän saa verotulot kokonaisuudessaan kasvamaan. 

 Käytännössä veroasteiden porrastaminen jokaisen verovelvollisen aikeiden mukai-

sesti on utopistinen ajatus, sillä neuvottelu- ja muut sopimuskustannukset olisivat ylettö-

män suuria. Perustavampi syy järjestelmän mahdottomuuteen on siinä, että yhteiskunta-

sopimuksen osanottajat tuskin ikinä suostuvat antamaan verottajalle valtuuksia sopia 

erikseen jokaisen verovelvollisen kanssa tämän verotuksesta. Tähän on neljä, toinen 

toistaan tärkeämpää syytä. 

 Ensinnäkin, laajojen valtuuksien ja vapaan harkintavallan antaminen julkiselle 

vallalle on vaarallista, koska oikeutta voidaan käyttää tavattoman helposti väärin. Verot-

taja ei välttämättä lähde neuvotteluihin verovelvollisten kanssa sen vuoksi, että kasvavilla 

verotuloilla päästään rahoittamaan kaikkia hyödyttäviä julkishyödykkeitä. Tavoitteena 

voi olla kähmiä rahat itselle ja käyttää ne omiin ostoksiin. Toivotut tehokkuusedut valu-

vat hiekkaan, ja verojärjestelmä ajautuu porrastuksillaan alkuakin huonompaan tilaan. 

 Toiseksi, kullekin verovelvolliselle tai verovelvollisten ryhmälle räätälöity veropor-

rastus on varmuudella kansalaisten oikeus- ja reiluuskäsitysten vastainen. Oikeuden-

mukainen on sananmukaisesti oikeuden mukainen, ja jos jokaiseen kansalaiseen sovelle-

taan tavallaan omaa lakia, kysymys ei ole laista ja oikeudesta ensinkään, vaan mieli-

vallasta. Näin on riippumatta siitä, saadaanko kansalaisten eriarvoisella kohtelulla vero-

tulot kasvamaan. 

 Kolmanneksi, verottajan oikeus käyttää harkintavaltaa kannustaa poliittisia eturyh-

miä painostamaan verottajaa ja vaikuttamaan tämän päätöksiin omia etujaan edistävillä 
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tavoilla. Mitä laajemmassa mitassa tällaista edunsaalistusta odotetaan esiintyvän, sitä 

paremmat syyt verovelvollisilla on suojautua paitsi veronmaksua myös verolakien muu-

toksia vastaan. Tämän seurauksena painostusryhmät etsivät yhä uusia saalistuskeinoja, 

verovelvolliset kehittelevät entistä kekseliäämpiä suojautumiskeinoja, ja jokaisella kier-

roksella tuhlaantuu voimavaroja ja syntyy hyvinvointitappioita.  

 Neljänneksi, verotuksen räätälöinti kunkin verovelvollisen tarpeisiin tarjoaa mahdol-

lisuuden vapaamatkustukseen. Tätä kysymystä tarkastellaan seuraavaksi. 

 

4 Julkisen ja markkinoiden toiminnan eroavuus 

 

Edellä tarkasteltiin yksinkertaisen palkkaveromallin avulla, millä tavoin veroprosentin 

nostaminen vaikuttaa verovelvollisen päätökseen muuttaa työnteon ja vapaa-ajan suhdet-

ta. Keinoksi ehkäistä tehokkuustappioita pääteltiin porrastettu verotus, jonka asteikon 

verottaja ja verovelvollinen neuvottelevat keskenään. Mallissa oletettiin, että neuvotte-

lussa päädytään ratkaisuun, jossa korkeampaa veroprosenttia sovelletaan vain kolmen 

työpäivän osalta, ja muut menevät vanhan mukaan. Edelleen oletettiin, että verovel-

vollinen tekee nelipäiväistä työviikkoa niin kuin tähän asti. Verovelvollisen nettoansiot 

viikossa pienenevät, mutta neuvottelutulos on hänelle silti parempi vaihtoehto kuin suh-

teellisen veroasteikon soveltaminen. 

 Verovelvollisen käteen saamat tulot voivat alentua myös sen vuoksi, että hänen 

työnantajansa alkaa maksaa pienempää bruttopalkkaa. Kutsumme työntekijää kuluttajaksi 

niin kuin edellä verovelvollista. Oletetaan, että työnantaja komentaa kuluttajan toimis-

toonsa ja kertoo, että raaka-aineet ovat kovasti kallistuneet ja liikevaihto hurjasti pienen-

tynyt. Yritys pystyy muuttuneessa tilanteessa pitämään kuluttajan palveluksessaan vain 

sillä ehdolla, että tämä suostuu päiväpalkan alentamiseen. Työnteon vaihtoehtoiskustan-

nus alenee tässä niin kuin verojen kohotessa, ja kuluttajalla on kannustin korvata vapaa-

ajalla sitä, mitä ennen kannatti ostaa markkinoilta. Jos substituutio- ja tulovaikutus ovat 

samanlaisessa suhteessa kuin veronnousun tapauksessa, kuluttaja lyhentää työviikkonsa 

kolmeen päivään ja lisää vapaa-aikaansa yhdellä päivällä. 

 Kuluttajan päätöstilanne on kokolailla toinen, jos päiväpalkan aleneminen koskeekin 

vain työviikon kolmea ensimmäistä työpäivää, ja neljännen osalta palkka pysyy ennal-
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laan. Kuluttajan ja työnantajan välisessä palkkaneuvottelussa on hyvin mahdollista, että 

siinä käy niin kuin neuvottelussa verottajan kanssa. Kuluttaja tekee silloin nelipäiväistä 

työviikkoa niin kuin tähän saakka, jos palkan porrastuksesta vain päästään sopuun. Osa-

puolilla on ilmiselvät kannustimet etsiä kumpaakin tyydyttävät työehdot ja tarkistaa 

työsopimusta niiden mukaan. Parhaassa tapauksessa hyödyntämättömiä sopimusmah-

dollisuuksia ei jää jäljelle, ja työmarkkinat toimivat tehokkaasti. 

 Palkkaveromallissa oletettiin, että kuluttaja kertoo verottajalle totuudenmukaiset 

aikeensa vähentää työntekoa veroprosentin kohoamisen jälkeen. Sama rehellisyysoletus 

voidaan tehdä päiväpalkan alenemisen tapauksessa. Todellisuudessa kuluttajalla on sekä 

vero- että palkkaneuvottelussa kiusaus hiukan liioitella asiaa ja uskotella, että vapaa-aika 

on hänelle arvokkaampaa kuin oikeasti. Jos taktiikka onnistuu, lopputulos on rahassa 

laskien kuluttajan itsensä kannalta sama kummassakin neuvottelussa. Yhteiskunnan ja 

taloudellisen tehokkuuden kannalta vaikutukset ovat varsin erilaisia. 

 Sekä verotuksen että palkanmuodostuksen tehokkuutta ja tehokkuustappioita voidaan 

tarkastella samoilla taloustieteen välineillä. Olennainen osa tehokkuusarviointia on ver-

rata järjestelmiä toisiinsa ja selvittää, kumman on aihetta odottaa toimivan paremmin. 

Oletetaan, että kuluttaja valehtelee edellä kuvatussa kuvitteellisessa veroneuvottelussa 

työhalunsa, ja vakuuttaa lyhentävänsä työviikon suorin tein kahteen päivään. Jos vilppi 

menee läpi, hän ostaa säästyneellä rahalla kirjan kotinsa kirjahyllyyn. Oletetaan edelleen, 

että verottaja ostaisi samalla rahalla kirjan kaupunginkirjaston kokoelmiin, joista kuka 

tahansa, kuluttaja mukaan lukien, voisi käydä lainaamassa kirjan ja lukea sen vuorollaan. 

Jälkimmäisessä tapauksessa raha näyttäisi olevan paremmassa käytössä kuin edellisessä, 

ja epäonnistuminen siihen pääsemisessä merkitsee tehokkuustappiota. 

 Varmuudella tappio voidaan todentaa vain silloin, kun kirjastonkäyttäjät olisivat 

valmiit maksamaan kuluttajan rehellisyydestä ja kuluttaja suostuisi muuttamaan toimiaan, 

mutta sopimusta ei kuitenkaan pystyttäisi tekemään. Vaihtoehtoinen tie sopimusmahdol-

lisuuksien hyödyntämiseen olisi verovelvollisten yhteinen sopimus kertoa totuus vero-

neuvotteluissa. Jos joku lipeää sopimuksesta ja välttää veroja, kysymyksessä on vapaa-

matkustus. Tällainen sopimuksenrikkoja on kuin pummi, joka haluaa kyllä matkustaa 

junalla, muttei suostu osallistumaan rautatieyhtiön kustannuksiin.  



 20

 Verojärjestelmä toimii tehottomasti, jos se tarjoaa mahdollisuuksia sellaisten verojen 

välttämiseen, jotka käytettäisiin kaikkia hyödyttäviin tarkoituksiin. Johtopäätökset ovat 

päinvastaiset, jos verovirkailija kavaltaa rahan itselleen ja ostaa kirjan omakseen, kun 

taas kuluttaja lahjoittaisi rahan kirjastolle. Näin onnettomassa verojärjestelmässä on suo-

rastaan toivottavaa, että kuluttaja koettaa välttää veronmaksua. Veronvälttö on myös 

moraalisesti oikein, sillä kuluttajahan se työn tekee ja omistaa oikeuden laillisesti ansait-

semiinsa palkkatuloihin. 

 Vastaavaa tehokkuusarviointia voidaan käydä palkkaneuvottelun tuloksista. Olete-

taan jälleen, että kuluttaja onnistuu salaamaan työnantajalta todelliset preferenssinsä, ja 

säästynyt raha menee kirjan ostamiseen itselle. Jos myös työnantaja ostaisi samalla 

rahalla kirjan itselleen, onkin jo vaikea sanoa, kumpi on parempi vaihtoehto, eikä arvotta-

minen ole ainakaan tieteen tehtävä. Niinkin voi tapahtua, että joko kuluttaja tai työn-

antaja, tai peräti molemmat, lahjoittaisivat kirjan kirjastolle. Kaikki vaihtoehdot esitetään 

kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Vero- ja palkkaneuvottelussa voitetun rahan käyttötarkoituksia (todennäköiset 

harmaalla). 

 

 

 

verottaja saa rahan työnantaja saa rahan kuluttaja saa rahan 

rahalla ostetaan 

kirja omaksi 

 

 

        

rahalla ostetaan 

kirja kirjastoon 

 

 

  

 

 

 Edellä tarkasteltu palkkaveromalli ja sen veroneuvottelut ovat kuvitteellisia, ja 

tarkoituksena on ollut vain havainnollistaa verotukseen väistämättä liittyviä tehokkuus-

tappioita. Mitään neuvotteluja ei todellisuudessa käydä ainakaan yksittäisten verovel-

vollisten kanssa, ja kaikki joutuvat maksamaan veronsa saman asteikon mukaan. Yhtenä 

syynä yhtenäisten verotusperiaatteiden käyttöön on vaara verotusoikeuden väärinkäy-
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töstä. Yhteiskuntasopimuksen osanottajat tuskin rohkenevat antaa verottajalle vapaita 

käsiä sopia jokaisen verovelvollisen kanssa erikseen tämän veronmaksusta. 

 Väärinkäytösten ehkäisemiseksi verotusoikeuden ja yleensä julkisen vallan käyttöä 

joudutaan sääntelemään yksityiskohtaisilla laeilla ja määräyksillä.11 Julkisesta hallinnosta 

tulee väistämättä kankealiikkeinen ja byrokraattinen instituutio, jossa virkamiesten ratkai-

sut yksittäin katsottuna saattavat näyttää terveen järjen vastaisilta. Markkinoiden 

sääntelyssä samanlaista tarvetta pikkutarkkoihin sääntöihin ei ole olemassa, ja toimijoille 

voidaan antaa laajoja toimintavapauksia ilman suurta vaaraa väärinkäytöstä. Myös työ-

markkinoiden sääntelyssä yhteiskuntasopimuksen osanottajat varmaankin uskaltavat 

suostua laajaan sopimusvapauteen, joka sallii osapuolten neuvotella itsenäisesti itselleen 

edullisia palkka- ja muita työsopimusehtoja. Yksittäinen työnantaja ei voi koskaan päästä 

samanlaiseen valta-asemaan kuin verottaja suhteessa kansalaiseen, ja tarve rajoittaa 

markkinoiden toimintaa on vähäisempi. Markkinoillakin neuvotteluvoimaa voidaan käyt-

tää väärin, ja tällaista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä varten tarvitaan luon-

nollisesti lainsäädäntöä. 

 Verottajan vapautta soveltaa erilaisia veroasteita ja porrastuksia eri verovelvollisiin 

pidettiin edellä epäilyttävänä myös sen vuoksi, että diskriminointi on epäreilua. Työ-

markkinoilla työntekijöiden väliset erot palkka- ja muissa työehdoissa eivät nostata yhtä 

kielteisiä tuntemuksia. Tältäkin kannalta palkanmuodostus pääsee tapahtumaan jousta-

vammin kuin verotus. Siltä osin kuin palkkaeroja pidetään liian räikeinä ja oikeuden-

tuntoa loukkaavina, tuloja voidaan koettaa tasata toimeentulotuilla ja muilla sosiaali-

turvaetuuksilla. 

 

5 Valinnan vaikeus 

 

Artikkelin II osassa on tarkasteltu verotuksen aiheuttamaa tehottomuutta sekä tehokkuus-

tappioiden vähentämistä. Kun verojärjestelmä, asuntomarkkinat tai muu ihmisten välisten 

suhteiden kokonaisuus on tehokas, sopimusehtoja ei voi enää muuttaa kaikkien osa-

puolten hyväksymällä tavalla. Hyödyntämättömiä sopimusmahdollisuuksia ei tällaisesta 

kuvitteellisesta tilanteesta ole enää löydettävissä, ja se on taloudellisen tehokkuuden 

                                                 
11 Mises (1966, 310). 
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kannalta niin hyvä kuin on ihmisjärjellä ajateltavissa. Taloustieteellisessä veroteoriassa 

keskitytään perustellusti verotuksen aiheuttamien tehokkuustappioiden tarkasteluun, 

koska ne eivät näy päällepäin, ja niitä on hankala mitata. 

 Tehottomuudet ja niiden aiheuttamat tehokkuustappiot eivät tarkoita, että ne olisivat 

ikuisia. Toimijoilla on kannustimet koettaa löytää väliltään sopimusmahdollisuuksia, sillä 

kaikki osapuolet voivat ainakin periaatteessa hyötyä niiden hyväksikäytöstä. Yksittäisten 

toimijoiden kuten verohallinnon virkamiehen ja verovelvollisen vapauksia solmia sopi-

muksia keskenään rajoittavat ne lainsäännökset, jotka eduskunta on säätänyt yhteis-

kuntasopimuksen sallimissa puitteissa. Kuvitteellisen yhteiskuntasopimuksen osapuolet 

asettavat todennäköisesti erittäin tiukkoja rajoituksia julkisen vallan käytölle sen pelossa, 

että valtaa käytetään väärin. Verojärjestelmään voi tämän vuoksi jäädä ilmiselvää 

tehottomuutta, jonka korjaamisen salliminen merkitsisi vielä paljon suuremman tehotto-

muuden syntymistä jossain toisaalla. Verotuksen tehokkuustappioita ja niiden vähen-

tämistä on aina tarkasteltava laajasta näkökulmasta, koska verotusoikeuden käyttö 

koskettaa luonteensa vuoksi kaikkia yhteiskunnan jäseniä. 

 Ajan kuluessa verojärjestelmän tehokkuustappioita pystytään ehkä pienentämään, 

kun toimijoiden yrittäjävalppaus sopimusmahdollisuuksien etsimisessä tuottaa tulosta, 

parempia instituutioita saadaan kehitetyksi, ja verottajalle uskalletaan antaa laajempaa 

toimivaltaa. Yhteiskuntasopimuksen pykälät pitäisi saada sorvatuksi sellaisiksi, että 

toimijoiden valppaus, vuorovaikutus ja tiedonkasvu ohjautuvat pitkällä tähtäyksellä 

suotuisiin suuntiin. 

 Edellä osoitettiin yksinkertaisen mallin avulla, että turvallisuus- ja tehokkuustavoite 

ovat verotuksessa ongelmallisella tavalla ristiriidassa keskenään. Palkkaveron aiheutta-

mia tehokkuustappioita pystytään ainakin teoriassa vähentämään, jos verottajalle 

annetaan valtuudet soveltaa porrastettua veroasteikkoa. Verottaja ei välttämättä käytä 

valtuuksia väärin, mutta riskiin on järkevä varautua, ja yhtäläisen veroasteikon vaati-

minen verosopimuksessa on tällainen keino. Verotusoikeutta on aihetta rajoittaa muilla-

kin tavoin, sillä vapaa harkintavalta antaa verottajalle mahdollisuuden kehitellä loputto-

masti uusia keinoja etujensa ajamiseksi.  
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 Verotusta kutsutaan joskus puolileikillä laillistetuksi ryöstöksi.12 Ryöstöllä tarkoi-

tetaan rikosta, jossa rikoksentekijä anastaa toisen omaisuutta käyttämällä väkivaltaa tai 

sen välitöntä uhkaa. Vertauskuva toimii silloin, kun verottajan toimet eivät ole sopu-

soinnussa minkään yksimielisesti hyväksyttävien oikeusperiaatteiden kanssa. Katuryös-

tössä raskauttavina asianhaaroina pidetään varmaankin tekoja, joilla ryöstäjä aiheuttaa 

rikoshyötyyn nähden järjettömän suurta vahinkoa uhrille, tuhoaa ryöstön yhteydessä 

huvinpäiten muiden omaisuutta, ja haaskaa saaliinsa turhuuteen. Samalla tavoin 

tuomittavaa on verottajan härski toiminta omaksi edukseen kansalaisten kustannuksella. 

Artikkelin III osassa tarkastellaan verotusmuotoja, joita valtio voi koettaa käyttää 

rajoittamattoman verotusoikeuden olosuhteissa, sekä kansalaisten keinoja havaita ja estää 

saalistusta. 

 

 

                                                 
12 ”Taxation is theft, purely and simply, even though it is theft on a grand and colossal 
scale which no acknowledged criminals could hope to match” (Rothbard 1982, 162).  
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III VEROTUSOIKEUDEN VÄÄRINKÄYTTÖ 

 

1 Leviatan-malli 

 

Valtio on oikeudellinen instituutio, jolla on lainkäyttöalueellaan yksinoikeus käyttää pak-

koa tai sen uhkaa lakien toimeenpanossa. Valtiota voidaan kutsua väkivallan mono-

poliksi. Taloustieteessä tutkitaan paljon monopoliasemassa olevien yksityisten yritysten 

toimia ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Valtion toimintaan liittyy paljon 

vakavampia vaaroja kuin yritysten, sillä valtio voi suorastaan kieltää kilpailun alueellaan 

ja käyttää raakoja otteita tähän tarkoitukseen. Vallan väärinkäytöstä johtuvat turvallisuus-

riskit ovat mahdollisia myös verotuksessa. 

 Mahdollisuus käyttää valtaa muihin ihmisiin sisältää aina väärinkäytön vaaran. Jos 

yrityksellä on valmistamansa hyödykkeen markkinoilla 50 prosentin markkinaosuus, sillä 

on epäilemättä enemmän vapauksia kuin avoimessa kilpailussa. Yritys ei välttämättä 

käytä määräävää markkina-asemaa hyväksi voittojen havittelussa, mutta mahdollisuus on 

otettava huomioon kilpailunrajoitusten sääntelyssä. Verottajan valta-asema sisältää kak-

sin verroin suuremman väärinkäytösten riskin. Verottajalla on monopolioikeus säätää 

verolakeja ja kerätä veroja, ja sillä on oikeus käyttää voimakeinoja saataviensa perimi-

sessä. 

 Taloustieteessä oletetaan usein, että toimijat pitävät ainoana tavoitteena oman ma-

teriaalisen varallisuutensa lisäämistä. Oletuksen mukaan käyttäytyvä homo oeconomicus 

on kuvitteellinen, ja muiden ideaalityyppien tapaan sen käyttö taloustieteessä ei miten-

kään merkitse tuollaisten toimijoiden esiintymistä todellisuuden oloissa. Ideaalityypin 

ainoa tehtävä on tuoda jäsennystä taloustieteelliseen analyysiin sekä auttaa talouden 

toiminnan ymmärtämisessä. Jos verottaja on homo oeconomicus -tyyppinen oletusolento, 

hän pyrkii hartiavoimin saamaan verotulot niin suuriksi kuin mahdollista. Artikkelin III 

osassa tarkastelun kohteena ovat tällaisen verottajan keinot lisätä verotulojaan sekä vero-

velvollisten keinot suojautua saalistukselta. 

 Verottajan toimintaa tarkastellaan seuraavassa Leviatan-mallin avulla. Siinä valtion 

oletetaan olevan kuvitteellinen homo oeconomicus, jonka ainoana tavoitteena on kasvat-
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taa verotulonsa niin suuriksi kuin mahdollista.13 Mallin nimi tulee Vanhan Testamentin 

”syvyyden hirviöstä”, nopealiikkeisestä ja kiemurtavasta käärmeestä (Jes 27:1). Puhtaim-

millaan Leviatan on itsekäs ja tunnoton opportunisti, joka käyttää kaikki tarjoutuvat 

tilaisuudet veronsaalistukseen. Malli on ideaalityyppi eikä se yksinään kerro mitään siitä, 

miten verottaja toimii todellisuuden oloissa, ja vielä vähemmän, miten sen pitäisi toimia. 

Yksinkertaisinta on kuvitella, että Leviatan on yksi henkilö, joka on onnistunut jollain 

konstilla saamaan verotusoikeuden haltuunsa. Jos tällainen hallitsija pitää itseään niin 

suuren kunnioituksen arvoisena että käyttää meitittelyä, hän saattaa tokaista ”verottaja 

olemme me”. 

 Hallitsija voi käyttää keräämänsä verotulot mahtipontisten palatsien rakentamiseen ja 

muuhun joutavanpäiväiseen vähät välittämättä kansalaisten tarpeista. Rationaalinen 

hallitsija ottaa kuitenkin huomioon, että välinpitämättömyys lisää vallankumouksen riskiä 

ja vie hänet pahimmassa tapauksessa hirttoköyden jatkoksi.14 Leviatan-mallin lohdutto-

mat oletukset eivät ole millään tavoin ristiriidassa sen kanssa, että pelokas hallitsija 

välttää verorasituksen äärimmäistä kiristämistä, rahoittaa kaikkia hyödyttävää palvelu-

tarjontaa kuten koululaitosta, ja koettaa pitää muutenkin alamaiset säyseinä. Kansan-

talouden suhdannevaihtelut ovat toinen syy ajatella asioita pitkällä tähtäyksellä. 

Taantuman uhatessa verottajan voi olla kannattavaa alentaa veroasteita, koska elvytys-

politiikka ylläpitää kotitalouksien ostovoimaa, vähentää irtisanomisia ja ylläpitää vero-

pohjia 

 Olosuhteet saattavat ajan kuluessa kehittyä sellaiseen pisteeseen, että hallitsija myön-

tyy perustamaan kansanedustuslaitoksen sekä antamaan aluksi etuoikeutetuille ja vähi-

tellen laajemmille ryhmille äänioikeuden eduskuntavaaleissa. Täyteen kukkaan kehitty-

neessä kansanvaltaisessa yhteiskunnassa muodollinen oikeus päättää verotuksen peri-

aatteista on kokonaisuudessaan kansalaisilla. 

 Käytännössä myös demokraattisella hallitsijalla on laajoja mahdollisuuksia rakentaa 

verojärjestelmä omien halujensa mukaan kansalaisista riippumatta. Äänioikeutetut osal-

listuvat eduskuntavaaleihin olemattoman tai virheellisen tiedon varassa, äänestyspää-

                                                 
13 Brennan & Buchanan (1980, 16). 
14 Mueller (2003, 409-411) luettelee diktaattorin tavoitteina oman kulutuksen, vallan ja 
turvallisuuden (job security). 
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töksiä ohjailevat enemmän hetkelliset mielialat kuin pyrkimys vaikuttaa eduskunnan 

toimintaan, ja kansanedustajien toimet vaalikauden aikana jäävät sattumanvaraisten huo-

mioiden varaan. Yhteisiin asioihin on vaikutusmahdollisuuksia myös kansalaisjärjestöissä 

kuten Veronmaksajain Keskusliitossa tai oman kunnan lautakunnissa, mutta kannustin-

ongelmat sotkevat näitäkin kanavia. Tehokas ja hyvä verojärjestelmä on sanalla sanoen 

julkishyödyke, jonka aikaansaaminen on kaikkien yhteinen muttei kenenkään yksityinen 

etu.  

 Eduskunnan riippumattomuutta äänestäjien tarpeista ei ole syytä liioitella, sillä 

kansalaisten tuntemukset vaikuttavat myös epäsuorien mutkien kautta. Verovelvolliset 

saattavat pitää voimassaolevaa verolainsäädäntöä hyvänä, vaikkeivät ole olleet sitä 

hyväksymässä, ja voisivat antaa sille suostumuksensa, jos vain viitsisivät ilmaista mieli-

piteensä. He saavat silloin todennäköisesti enemmän mielihyvän tunteita velvoitteidensa 

hoitamisesta kuin muuten.15 Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan ihmisen taipumusta 

tehdä asioita, kuten maksaa veronsa, niiden itsensä vuoksi ilman ulkoista palkkiota.16 

Verottajan kannattaa ennakoida verovelvollisten reaktioita, ja lopputulos lähestyy ihanne-

tapauksessa verojärjestelmää, joka on kuin onkin tiedossa olevista yhteiskunnallisesti 

paras. Tulos syntyy hiljaisella tai implisiittisellä sopimuksella, jossa osapuolet käyttäy-

tyvät kuin he olisivat tehneet verosopimuksen aidosti, ja kirjoittaneet sen vielä paperille. 

 Tunteiden vaikutus kääntyy toisin päin, kun verovelvolliset pitävät verottajan toimia 

erityisen häikäilemättöminä, ja negatiiviset tunteet kuten suuttumus ja raivo saavat heidät 

niskoittelemaan kaiken uhalla. Verovelvolliset toimivat silloin kuin yksityisen monopoli-

yrityksen asiakkaat, jotka kostavat riistohinnoittelun ja lopettavat ostamisen henkilö-

kohtaisista uhrauksista välittämättä. Rationaalinen monopoli ottaa asiakkaiden reagoinnin 

huomioon, vaikkei tähän olisi sinänsä mitään pakkoa.17 Samalla tavalla käy artikkelin I 

osan asukasyhdistyksessä, jonka hallitus haistelee tarkoin ennen kävelysillan rakenta-

mista asukkaiden mielissä liikkuvia tuntoja, tekee tarpeellisia kompromisseja, ja saa näin 

paremmin läpi haluamansa hankkeen. 

 

                                                 
15 Vihanto (2003, 119). 
16 Frey (1997, 1051). 
17 Rabin (1998, 16). 
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2 Verottajan keinot saalistuksessa 

 

Verottajat ovat kehitelleet vuosisatojen saatossa monen monituisia keinoja verotulojensa 

lisäämiseksi. Nykyaikaisessa edustuksellisessa demokratiassa verotusoikeus on edus-

kunnan jäsenillä, joiden äänestyspäätöksillä verolait säädetään. Kansanedustajilla on 

varsin rajalliset mahdollisuudet ohjata verotuloja suoraan omaan käyttöönsä, mutta epä-

suoria keinoja on olemassa. Jos eduskunnan enemmistöön kuuluvat varmistavat verojen 

kasvattamisella puoluemenestyksen seuraavissa vaaleissa, hyöty tulee edustaja-asemaan 

liittyvien etujen myötä. 

 Helposti mieleen tuleva ja runsaasti käytetty menetelmä verotulojen kasvattamiseksi 

on verottaa joustamattomia veropohjia. Verojousto tarkoittaa suhdelukua, jolla mitataan 

verotulojen määrän prosenttimuutosta veroasteen muuttuessa yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Maaomaisuus on tässä suhteessa otollinen verotuskohde. Maanomistajalle ainoa keino 

päästä eroon verovelvollisuudesta on myydä maa toiselle, mutta jos ostaja ymmärtää 

ottaa odotettavissa olevan verorasituksen huomioon, maanhinnat alenevat ja vero kapita-

loituu maaomaisuuden arvoon. Kapitalointi eli pääomittaminen tarkoittaa menettelyä, 

jossa esimerkiksi vuokrayksiön omistaja määrittää yksiönsä laskennallisen arvon vuosit-

taisen nettovuokratuoton ja tuottovaatimuksen perusteella. 

 Maaomaisuuden ohella houkuttelevia veropohjia ovat nikotiinin kaltaiset riippu-

vuutta aiheuttavat aineet sekä myös välttämättömyyshyödykkeet. Verottajan strategia on 

sama kuin ryöstäjän, joka valitsee uhrikseen kaupungin kaduilla mieluummin vanhan 

mummon kuin nuorukaisen, koska edellinen on vaivaisempi juoksemaan karkuun. 

 Verotus kohtaa vähiten vastustusta siellä, missä sen olemassaolon ja määrän havait-

seminen on vaikeinta. Huomaamatta jäävät helposti välilliset verot eli verot, jotka 

tarkoitetaan jonkun muiden kuin verovelvollisen itsensä maksettavaksi. Esimerkiksi 

arvonlisäveron maksavat taskustaan myyjät, mutta se siirtyy ostajien maksettavaksi, 

koska myyjälle jää vain hinnan veroton osa. Jos villapusero maksaa 100 euroa ja arvon-

lisäveroprosentti on 22, vaateliike saa hinnasta 78 euroa. Liike saa vähentää ALV-tili-

tyksessä puseron myyntihinnasta sen ostohinnan, ja vero maksetaan siis vain arvonlisäyk-

sestä. Välitön vero (englanniksi direct tax) kohdistuu suoraan verovelvolliseen kuten 

tuloverotuksessa tulonsaajaan. 
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 Työntekijän on helppo nähdä ennakonpidätyksen määrä palkkalaskelmasta. Vero-

rasituksen tuntee vielä selvemmin nahassaan, kun kuukausipalkan saa käteensä bruttona, 

ja vero pannaan maksuun yhtenä eränä vuosittaisessa veronkannossa.18 Samansuuruinen 

välillinen vero jää paljon helpommin katseelta peittoon. Moniko mieltää tai osaa edes 

ajatella, kuinka suuri osa Coca Cola -pullon hinnasta menee virvoitusjuoma-, juoma-

pakkaus- ja muina veroina valtion kirstuun? Ymmärtämätön kuluttaja jopa kuvittelee, että 

limpparien korkeat hinnat johtuvat kauppiaiden ahneudesta, ja tivaa valtiolta toimen-

piteitä riiston estämiseksi. 

 Harhat verorasituksen havaitsemisessa ovat esimerkki fiskaalisesta illuusiosta, jonka 

johdosta välillisten verojen korotukset onnistuvat politiikassa helpommin kuin vastaavat 

tuloveron muutokset. Fiskaalisilla illuusioilla tarkoitetaan systemaattisia virheitä, joita 

esiintyy ihmisten arvioidessa julkisten tulojen ja menojen määriä sekä niiden vaikutuksia 

omaan hyvinvointiin. 

 Villapuseron hintaan sisältyvä arvonlisävero on välillinen vero, jota ei ole tarkoitettu 

myyjän maksettavaksi, ja joka vain kiertää hänen kauttaan ostajalta verottajalle. Tämä on 

veron muodollinen kohtaanto. Vero aiheuttaa puseromarkkinoilla hintojen nousupainetta, 

minkä seurauksena veron todellinen kohtaanto voi olla aivan toinen. Hinnannousut kan-

nustavat kuluttajia siirtymään alemman veroasteen hyödykkeisiin tai ompelemaan vaat-

teet itse, ja kysynnän pienentyessä vaateliikkeet saavat jokaisesta myymästään pusakasta 

huonomman hinnan. Samanlaista poikkeamaa muodollisessa ja todellisessa kohtaannossa 

esiintyy tuloverotuksessa. Tuloveron kiristyminen ohjaa työntekijöitä suojautumaan 

vähentämällä työntekoa, ja kun työmarkkinoille syntyy työn ylikysyntää, bruttopalkat 

kohoavat, ja työnantajien palkkakustannukset kasvavat. 

 Verotuksen läpinäkyvyys on vielä heikompaa ja verorasituksen pimittäminen hel-

pompaa inflaatioveron tapauksessa. Kun valtio ottaa itselleen yksinoikeuden laskea 

liikkeelle rahaa lainkäyttöalueellaan ja säätää rahan ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi, 

sen keskuspankki pystyy hankkimaan setelituloa yksinkertaisesti rahaa painamalla. Kun 

käteisen rahan tarjontaa lisätään, aihetta on odottaa hintojen yleistä nousua eli inflaatiota, 

jos rahan kysynnässä ei tapahdu muutoksia. Kansalaiset saattavat jälleen erehtyä hintojen 

nousun alkulähteestä ja syyttää kauppiaita hyödykkeiden kallistumisesta. 

                                                 
18 Pommerehne & Schneider (1978, 384). 
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 Inflaatioveroa havainnollistaa esimerkki, jossa mies unohtaa uudenvuoden humuissa 

sadan euron setelin piironkiinsa, löytää sen seuraavana uutenavuotena, ja huomaa rahan 

ostovoiman heikentyneen. Jos mies epäilee inflaation jatkuvan alkavana vuonna, hänen 

kannattaa suojautua inflaatioverolta siirtämällä käteisvaroja pankkitalletuksiin. Pankit 

puolestaan koettavat päästä kassavaroista eroon lainaamalla niitä luoton tarvitsijoille. 

Keskuspankin keinoja estää pankkien suojautuminen ja pitää rahat pois kierrosta on 

kiristää pankkien kassavarantovelvoitetta ja vähimmäisreservivaatimuksia. Jos rahan 

kysyntä saadaan näillä toimin kasvamaan samaa tahtia kuin rahan tarjonta, valtio saa 

setelituloa myös vakaan rahanarvon oloissa. Rahan kysyntää kasvattaa myös taloudel-

linen kasvu, joka lisää liiketoimien määrää ja ikään kuin imaisee uuden rahan kitaansa.19 

 Ovela keino poliittisen hangoittelun torjumiseen on soveltaa uuteen veropohjaan 

aluksi olemattoman alhaista veroastetta, ja nostaa sitä sitten vaivihkaa aina sopivalla 

hetkellä. Kognition epätäydellisyyksistä johtuen verovelvolliset eivät huomaa muutoksia, 

jos ne ovat riittävän pieniä, ja muistitoimintojen rajoitteiden takia alkuvaiheen alhainen 

veroaste vähitellen unohtuu. Strategian onnistumista edistää ihmisen luontainen ominai-

suus tottua verotuksen, niin kuin lämpötilan tai tulojen, korkenevaan tasoon. Ihmismielen 

taipumus tottumiseen toimii myös toiseen suuntaan. Kun globalisaatio pakottaa valtion 

keventämään pääomatulojen verotusta, jonkun ajan kuluttua voittajat pitävät veroetua 

itsestäänselvyytenä, penäävät taas uusia helpotuksia, ja pitävät vaatimuksia jopa 

kohtuullisina. 

 Verovelvolliset kokevat tietyn suuruisen veroasteen nousun eri tavalla veroasteikon 

eri kohdissa. Veroprosentin nostaminen 19 prosentista 20 prosenttiin tuntuu toden-

näköisesti voimakkaammin kuin 18 prosentista 19 prosenttiin, vaikka prosenttiyksiköissä 

muutos on sama.20 Kansalaisten on aihetta suhtautua kriittisesti hyppäyksiin kymmen-

luvulta toiselle, sillä kun uuden kymmenluvun pää on avattu, veroastetta on helpompi 

hivuttaa pykälää suuremmaksi. Yhdeksään päättyvien lukujen mystiikka ilmenee mones-

sa muussa asiassa. Kolme vierekkäistä villapuseroa tavaratalon vaatetangossa ovat käy-

tännössä samanhintaiset, kun yksi maksaa 99 euroa, toinen 100 euroa ja kolmas 101 

euroa, mutta ensimmäinen vaikuttaa silti jotenkin halvimmalta. Kassalla tuntuu varmaan 

                                                 
19 Friedman (1971, 855). 
20 Hall & Rabushka (1995, 122). 
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kivemmalta saada 100 euron setelistä euro takaisin, kuin antaa euron kolikko vielä setelin 

lisäksi. 

 Nälkäisellä verottajalla on edellä mainittujen lisäksi epälukuinen määrä muita 

keinoja käyttää kognitiivisista rajoitteista ja muista syistä johtuvia verovelvollisten 

virheitä hyväksi. Kunnan tuloveron kiristys naamioidaan määräävässä markkina-asemas-

sa olevan vesilaitoksen tariffimuutokseksi. Uuden veropohjan käyttöönotolle esitetään 

verukkeena, että näin pystytään keventämään vanhojen pohjien veroasteita, vaikka loppu-

jen lopuksi seurauksena on verorasituksen kasvu kauttaaltaan. Polttoaineverojen koro-

tuksia perustellaan pakokaasupäästöjen ympäristöhaitoilla, vaikka rahat on alun alkaen 

ajateltu aivan muihin tarkoituksiin. Jos verottaja aikoo oikeasti ohjata verojen tuoton 

saastumisen torjuntaan, se käyttää korvamerkintää vahvistamaan lupauksen uskotta-

vuutta. 

 Autojen pakokaasupäästöjä voidaan koettaa rajoittaa polttoaineverojen sijasta tai 

niiden lisäksi autoverolla, joka maksetaan kertaluonteisena ennen auton rekisteröintiä ja 

käyttöönottoa. Auton ostaja huolehtii verovelvollisuudesta esimerkiksi niin, että hän 

maksaa veron itse tullilaitokselle. Vaihtoehtoisessa järjestelyssä auton ostaja maksaisi 

autoveron verran korkeamman hinnan myyjälle, ja tämä sitten suorittaisi veron ostaja-

maan valtiolle. Rationaalisesti ajatellen pitäisi olla jokseenkin yhdentekevää, kumpaa 

vaihtoehtoa sovelletaan. Jos automyyjä saa autosta 10000 euroa ja tilittää siitä verottajalle 

3000 euroa, lopputulos on kummankin kannalta sama, jos automyyjä saakin vain 7000 

euroa ja ostaja hoitaa 3000 euron tilityksen. Tästä huolimatta edellinen järjestely herättää 

autoilijoissa todennäköisesti vähemmän ärtymystä, ja Leviatan-tyyppinen verottaja pää-

see paremmin tavoitteeseensa valitsemalla sen kahdesta vaihtoehdosta. 

 Parhaassa tapauksessa valtio onnistuu verottamaan samaa veropohjaa kahteen 

kertaan, kuten yritysten voittoja ensin niiden tilinpäätöksen ja toistamiseen omistajien 

osinkotulojen perusteella. Tällainen kahdenkertainen verotus saadaan runnotuksi läpi 

esimerkiksi niin, että aluksi yhtiöverotuksen hyvitysjärjestelmä on täysimääräinen, mutta 

vähitellen hyvityksiä kavennetaan sieltä, missä pääomanomistajien vastustus on heikoin-

ta. Hyvitys toteutetaan verotuksessa niin, että osakkeenomistajat saavat vähentää osinko-

veroista yhtiön maksaman tuloveron osittain tai kokonaan. 
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 Kansalaisten mahdollisuudet suojautua verottajaa vastaan ovat sitä heikommat, mitä 

vaikeampaa heidän on liittoutua koalitioiksi tai eturyhmiksi ajamaan asiaansa. Poliittisen 

pelin maksumiehiä ovat erityisesti ne, joiden oma intressi vastatoimiin on vähäinen, 

yhteinen intressi on hajallaan ympäri yhteiskuntaa, ja vastatoimet kaatuvat vapaamat-

kustukseen. Verottaja pystyy hajottamaan veronmaksajien rivejä soveltamalla erisuurui-

sia veroasteita eri ihmisiin. Selkeä esimerkki strategiasta on tuloveron progressio, jossa 

veroaste kohoaa verotettavan tulon kasvaessa. Tasaverossa veroaste on sama kaikilla 

tulotasoilla. 

 Jos progressiivinen veroasteikko osataan valita sopivasti, suhteellisesti eniten 

tuloveroa maksavat jäävät niin pieneen vähemmistöön, ettei poliittiseen vastustukseen ole 

käytännön edellytyksiä. Verottaja voi vesittää suurituloisten protesteja vielä lisää masi-

noimalla propagandaa, jossa progressiota puolustellaan keinona poistaa epäreiluutta ja 

parantaa sosiaaliturvaa. 

 Suurituloiset eivät välttämättä vastusta progressiota. Jokaisen on aiheellista muistut-

taa itselleen, että jos minä en hyväksy progressiota niin ei tarvitse kenenkään muunkaan, 

ja valtion mahdollisuudet rakentaa reilua ja turvallista yhteiskuntaa ovat sen mukaiset. 

Jos suurituloiset vastustavat progressiota kaikesta huolimatta ja kokevat sen yhteiskun-

nallisesti tehottomaksi, veronmaksajien enemmistö aiheuttaa vähemmistölle ulkoisia 

haittoja niin kuin tehdas, joka laskee lietteet naapurin omistamaan järveen maksamatta 

tälle täyttä korvausta. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten ulkoisvaikutukset vaivaa-

vat yhtä lailla julkisen vallan kuin markkinoiden toimintaa. Ajan kuluessa suurituloisten 

diskriminointi saattaa yltyä, sillä kun progressio on kerran hyväksytty periaatteena, 

veroasteikon jyrkentämiselle on enää vähemmän moraalista estettä.21 Inflaation myötä 

nimellisenä säädetty veroasteikko jyrkistyy itsellään ilman lainmuutosta, mikä houkuttaa 

valtiota lisäämään keskuspankkirahan määrää. 

 Progressiivisen verojärjestelmän kansantaloudellisessa hyvinvointiarviossa on otet-

tava kaikki hyöty- ja haittavaikutukset huomioon, ja instituutiota on tarkasteltava 

kokonaisuutena. Näkökohta progressiota vastaan ja tasaverotuksen puolesta on jälkim-

mäisessä mahdollinen lähdevero. Verot esimerkiksi pankkitalletusten korkotuloista saa-

daan silloin maksuun tulojen lähteellä, ja ne tilitetään pankeista suoraan verotoimiston 

                                                 
21 Hayek (1960, 313). 
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tilille ilman verovelvollisten omaa ilmoitusta. Muutenkin proportionaalinen verotus 

aiheuttaa progressiivista vähemmän hallinnollisia toimeenpanokustannuksia. 

 Vaikka suurituloisilla ei olisi paukkuja estää progressiivista verojärjestelmää sinänsä, 

heillä on keinoja välttää verojen maksua. Jos tulot heiluvat voimakkaasti eri verovuosina, 

säästöä saadaan siirtämällä tuloja keinotekoisesti vuodelta toiselle. Kun eri veropohjien 

veroasteikot vaihtelevat ja esimerkiksi pääomatuloihin sovelletaan tasaveroa, vero-

arbitraasi käy mahdolliseksi. Lääkäriyrittäjät teeskentelevät tekevänsä vain puoltapäivää 

omistamassaan lääkärikeskuksessa, ja maksavat itselleen osinkoa palkan sijasta. Kaukaa 

haettua ei ole järkeillä, että verottaja katsoo lopulta itsekin tasaveron paremmaksi, jos hän 

saa verokertymän kaikki asianhaarat huomioon ottaen kasvamaan. 

 Kansalaisten mahdollisuudet suojautua verottajan juonitteluilta ovat suuremmat 

silloin, kun verotus tapahtuu alueellisella eikä keskushallinnon tasolla. Jos kunta nostaa 

tuloveroprosentin korkeammaksi kuin on säädyllistä, tyytymättömien veronmaksajien on 

vaivattomampi paeta raskasta verotusta ja muuttaa kilpailevaan kuntaan, kuin reagoida 

jaloillaan valtion tuloverotuksessa. Monen kohdalla poismuuton esteet ovat ylipääsemät-

tömän korkeita, mutta pienikin liikkuvaisten määrä saattaa pitää kuntaverottajan kurissa. 

 Verot eivät ole ainoa seikka, joka vaikuttaa päätökseen muuttaa kunnasta toiseen. Jos 

tuloveroprosentin alentaminen heikentää kunnan tulotaloutta niin, että julkisten palvelu-

jen järjestäminen vaarantuu, muutto verosäästöjen perässä voi olla typerää. Mitä iloa on 

suurista tuloista, jos kaupungin likaviemärit alkavat olla aina tukossa, kaduilla juoksevia 

kulkukoiria ei ota kukaan enää kiinni, ja puistot muuttuvat saastaisiksi kaatopaikoiksi. 

 Huonosta palvelutarjonnasta huolimatta alhaisen veroprosentin kunta voi houkutella 

etenkin suurituloisia, jos se sijaitsee laadukkaan kunnan vieressä. Lyhkäisten välimat-

kojen ansiosta voidaan olla vain kirjoilla halvassa kunnassa, ja nauttia niin kuin tähän asti 

entisen kotikunnan kulttuuri- ja muista palveluista. Räikeässä tapauksessa vapaamatkus-

tajat käyvät samassa työpaikassa kuin ennenkin, ja pistäytyvät vain nukkumassa 

kehyskunnan ylellisissä huviloissaan. Verojärjestelmän hajauttaminen sisältää siis sekä 

hyötyjä ja haittoja. Jäljempänä käy ilmi, että piirre on tavanomainen kaikissa keinoissa 

ehkäistä verotusoikeuden väärinkäyttöä ja sen vuoksi keskeinen verojärjestelmän suunnit-

telussa. 
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3 Verottajan tunteet ja hyväntahtoisuus 

 

Edellä verottajan on oletettu olevan kuvitteellinen homo oeconomicus, joka etsii her-

keämättä keinoja verotulojensa lisäämiseksi. Tarkastelussa on tullut korostetusti esille 

verotusoikeuden väärinkäyttö sekä vastakkainasettelu verottajan ja verovelvollisten etu-

jen välillä. Osapuolten intressit voivat olla keskenään ristiriitaisia, mutta ne ovat usein 

myös yhteisiä. 

 Leviatan-mallin ahne ja tunnoton rahantavoittelija on vain teoreettinen ideaalityyppi. 

Johtopäätöksiä tulkittaessa on pidettävä varansa, sillä niitä ei ole tarkoitettu ennusteiksi 

verottajan toimista todellisuudessa, eivätkä ne riitä todellisuuden selittämiseksi. Toiseen 

ääripäähän voidaan kuvitella hyväntahtoinen diktaattori, joka pyrkii rakentamaan ala-

maistensa kannalta niin hyvän verojärjestelmän kuin tietää ja taitaa. Hän koettaa asettua 

yhteiskuntasopimukseen osallistuvien asemaan, valita näiden preferenssien mukaisen 

verosopimuksen, ja tavallaan simuloida kansalaisten valintoja. Elävän elämän verottajat 

ovat jossain äärimuotojen välimaastossa, ja empiirisen tutkimuksen tehtävä on selvittää, 

millaisia verottajan pyrkimykset kulloinkin ovat, ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden 

muotoutumiseen. Verosopimukseen osallistujien ratkaistavaksi jää, missä määrin he käyt-

tävät tutkimustuloksia hyväksi vai käyttävätkö ollenkaan. 

 Inhimilliset tunteet selittävät poikkeamia Leviatan-mallin ankeista piirteistä. Verot-

taja on muiden ihmisten tapaan kuolevainen olento, joka kokee mielihyvän ja mielipahan 

tunteita verotusta koskevissa päätöksissä. Tunteet ilmenevät esimerkiksi niin, että verot-

taja käyttää pyyteettömästi suuren osan tuloistaan julkisten palvelujen kuten terveyden-

huollon rahoittamiseen tai tulonsiirtoihin köyhille. Tunteiden olemassaolo ei sinänsä 

takaa, että verottaja ottaa huomioon muut ihmiset ja yhteisen edun. Kauheimmillaan hän 

on vikapäinen hornanhenki, jonka preferenssit ovat kieroutuneita ja mielihyvän tunteet 

syntyvät muiden piinaamisesta. 

 Hyväntahtoista verottajaa voi verrata määräävässä markkina-asemassa olevaan 

yritykseen, jonka omistajat tinkivät voitoistaan, ja myyvät enemmän ja halvemmalla kuin 

pystyisivät. Omistajien preferensseistä ja tunneälystä riippuu, etsivätkö he tällä tavoin 

suoraan mielihyvää auttamalla ihmisiä, vai epäsuorasti niin, että he käyttävät markkina-

voiman täysimääräisesti hyväksi, ja jakavat toisella kädellä varoja samoille ihmisille tai 
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kehittyvien maiden nälkäänäkeville. Jälkimmäisessä tapauksessa rahan hankkiminen on 

vain väline korkeampien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 Hyvä tarkoitus ja aito epäitsekkyys eivät takaa haettuja tuloksia. Verottajalla on 

väistämättä puutteelliset tiedot vaikutuksista, joita esimerkiksi arvonlisäveron alentami-

sella on ruuan hintaan. Elintarviketeollisuuden vahvan neuvotteluaseman seurauksena 

hinnat jäävät vastoin odotuksia ennalleen, ja hyöty veronalennuksesta valuu vääriin 

taskuihin. Verottajan pyrinnöt saattavat epäonnistua paitsi tietämyksen rajoitteiden myös 

rajoittuneen eettisyyden takia. Hän saattaa uskoa vilpittömästi toimivansa yhteiskunnan 

parhaaksi, mutta joutuu alitajuntaan syöpyneiden asenteiden vietäväksi, ja vähättelee 

tiedostamattaan pitkäaikaistyöttömien ja muiden osattomien kohtaloa. Syynä ristiriitaan 

koetun ja todellisen eettisyyden välillä voi olla verottajan yksipuoliset kokemukset, joissa 

työttömät ovat vaikuttaneet hänestä aina laiskoilta pinnareilta. 

 Hätiköityjä yleistyksiä kehittyy jokaisen mielessä. Tuomari pitää kaikkia tiettyyn 

etniseen ryhmään kuuluvia mielenlaadultaan rikollisina, koska valtaosa hänen tuomio-

alueensa asukkaista ja samalla rikollisista on tuon ryhmän edustajia. Johtaja suosii 

vapautuvaa paikkaa täyttäessään automaattisesti nuoria miehiä varttuneiden naisten 

sijaan, koska hän on itse menestyvä nuorimies. Rajoittunut eettisyys väistyy, kun verot-

taja kuvittelee joutuvansa työttömän osaan siinä missä kuka tahansa muu, tuomari työs-

kentelee jonkin aikaa toisella tuomioalueella, ja työhönottaja listaa ennen päätöstä kaikki 

kysymykseen tulevat työntekijät.22 

 

4 Turvallisuuden ja tehokkuuden ristiriita  

 

Hyväksi havaittu jos kohta epätäydellinen menetelmä verotusoikeuden ja julkisen vallan 

rajoittamiseksi on edustuksellinen demokratia. Tällaisessa järjestelmässä vallankäyttäjiä 

on yhden henkilön sijasta pyöreä luku kuten 200, kansalaiset valitsevat edustajansa 

vaaleilla, ja lait säädetään eduskunnassa äänestysmenettelyä käyttäen. 

 Myös kansanvaltaisessa yhteiskunnassa on viisasta rajoittaa lainsäätäjän toiminta-

vapautta. Jos mitään rajoitteita ei olisi ja eduskunta saisi säätää millaisia lakeja tahansa, 

                                                 
22 Banaji, Bazerman & Chugh (2003, 8). 
 



 35

se voisi konfiskoida kaiken yksityisen omaisuuden tai jopa säätää poikkeuslain, jonka 

mukaan uusia vaaleja ei enää järjestetä. Konfiskaatiolla (< [lat.] fiscus kassa) tarkoitetaan 

verotusta tai sen luonteista toimintaa, jossa valtio ottaa oikeustajua selvästi loukaten 

kansalaisten omaisuutta itselleen takavarikon tai anastuksen kaltaisella toimenpiteellä. 

Lainsäädäntövallan väärinkäyttöä ehkäisemään yhteiskuntasopimuksessa varmaan sovi-

taan, että perustuslain muutokset edellyttävät vaikeutettua lainsäädäntömenettelyä ja 

riippumattoman perustuslakituomioistuimen siunausta. 

 Yhteiskuntasopimuksessa sovittuja eduskunnan vallankäytön rajoitteita tarvitaan 

suojelemaan paitsi kansalaisia kansanedustajilta myös kansanedustajia toisiltaan. Vero-

tusoikeus on kansanedustuslaitoksessa edustajien yhteisomistuksessa, ja kannustin-

ongelmat vääristävät sen käyttöä niin kuin kaiken yhteisen. Kansanedustajat ovat samassa 

asemassa kuin marjanpoimijat, joilla on jokamiehenoikeus kerätä lakkoja toisten 

metsistä. Jokainen haluaisi lakat kypsinä, mutta ensimmäisenä ehtivä saa parhaan saaliin, 

ja marjat poimitaan raakileina. Teoriassa kansanedustajat voisivat tehdä sopimuksen 

järkevästä lainsäädännästä, mutta sopimuskustannukset estävät yhteisen sävelen löyty-

mistä, ja verojärjestelmään jää tehokkuustappioita. 

 Tehokkaaseen verojärjestelmään pääsemistä vaikeuttaa vielä lisää vaalikausien 

määräaikaisuus. Asiaa havainnollistaa lakkametsä, jossa käy joka vuosi eri porukka, ja 

jokainen rymistelee metsässä välittämättä varvuille tulevista vahingoista. Tällainen aika-

johdonmukaisuusongelma syntyy, kun päätökset yhdellä hetkellä vaikeuttavat päätöksiä 

toisella hetkellä, vaikka päätösten koordinoinnilla päästäisiin kaikkien kannalta parem-

piin tuloksiin. Kun verotus- tai jokamiehenoikeuden käyttö on huonosti linjassa tulevan 

käytön kanssa ja syntyy epäjohdonmukaisuutta yli ajan, toiminnasta tulee likinäköistä, ja 

pitkän aikavälin näkökulmat jäävät taka-alalle. 

 Aikaepäjohdonmukaisuus johtaa veroansaan, jonka naruihin eduskunta sotkeutuu, 

koska sopimukset tulevien eduskuntien kanssa ovat mahdottomia. Ongelmat ilmenevät 

esimerkiksi niin, että eduskunta kiristää joustamattoman veropohjan veroastetta, vero-

velvolliset suojautuvat, ajan kuluessa veropohja kutistuu, ja perinnöksi jää alkuperäistä 

pienemmät verotulot.23 Kun poliittisen järjestelmän tehokkuutta arvioidaan kokonaisuu-

                                                 
23 Brennan & Buchanan (1985, 89). 
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dessaan, huomioon on luonnollisesti otettava myös se, kuinka järkevästi kukin eduskunta 

olisi käyttänyt saamatta jääneet verotulot. 

 Instituutiotaloustieteen ehkä tärkein neuvo yhteiskuntasopimukseen osallistuville on 

rakentaa selkeät rajat julkisen vallan verotusoikeudelle. Osallistujien omiin käsiin jää 

päättää, kuinka vedenpitäviä järjestelmiä he haluavat suojaksi vallan väärinkäyttöä vas-

taan. Verotusoikeuden rajoittaminen on viisasta, mutta toisaalta se hankaloittaa verottajan 

mahdollisuuksia poistaa tehottomuutta. Artikkelin II osassa tarkasteltiin mallin avulla, 

miten verottajan harkintavalta yksittäisten palkansaajien veroasteikon valinnassa tarjoaa 

mahdollisuuksia löytää sopimusmahdollisuuksia, käyttää niitä hyväksi ja vähentää 

tehokkuustappioita. Turvallisuus ja tehokkuus verojärjestelmän tavoitteina ovat tässä niin 

kuin valitettavan usein muulloinkin ristiriidassa keskenään, ja kysymyksessä on siis 

valintatilanne, eli niin kuin taloustieteilijät tapaavat sanoa trade-off. 

 Yksilöityjä asteikkoja voidaan käyttää korjaamaan paitsi verotuksessa itsessään myös 

markkinoilla esiintyvää tehottomuutta. Ympäristövero sopii esimerkiksi keinosta, jolla 

pyritään lieventämään markkinahäiriöitä. Yhdessä toteutustavassa vero määrätään jokai-

selle tehtaalle erikseen tuotannon luonteen, tuotantomenetelmien, päästöjen ja muiden 

seikkojen perusteella. Yhdelle tehtaalle hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on sula mah-

dottomuus, toinen pystyy asentamaan halvalla suodattimet piippuihinsa, ja kolmannen on 

helppo kehittää puhtaampia tuotantomenetelmiä. Vero pyritään laskemaan kullekin 

sellaiseksi, että se ohjaa verovelvollisia toimimaan yhteiskunnan kannalta yhteisen edun 

suuntaan. Tehokkaaseen tulokseen voitaisiin teoriassa päästä niin, että haitoista kärsivät 

maksaisivat tehtaille päästöjen vähentämisestä, mutta yleensä tällaiset järjestelyt ovat 

sopimuskustannusten vuoksi mahdottomia ja myös reiluuskäsitysten vastaisia. 

 Tässä tarkastellun Pigou-veron tehtävä on hillitä ulkoisvaikutuksista ja muista mark-

kinahäiriöistä johtuvia tehokkuustappioita, eikä sen ensisijainen tarkoitus ole kerryttää 

valtiolle verotuloja. Ympäristöverotuksen toimeenpanokustannuksista riippuen valtion 

nettotulot voivat sivutuotteena kasvaa, ja tämä tarjoaa Leviatan-verottajalle jälleen yhden 

tilaisuuden havitella muiden rahoja. 

 Verotuksen hajauttaminen aluehallinnon tasolle pääteltiin edellä keinoksi, jolla 

yhteiskuntasopimuksen osanottajat suojautuvat verotusoikeuden väärinkäyttöä vastaan. 

Myös valinta hajauttamisen ja keskittämisen välillä on kaksipiippuinen juttu. Hajautus 
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kieltämättä heikentää verottajan mahdollisuuksia käyttää monopolioikeuttaan väärin, 

mutta samalla se aiheuttaa tehokkuustappioita. Jos tuloverot kerätään kunnallisveroina 

sen sijaan, että vain keskushallinnolla on verotusoikeus, kansalaiset pystyvät suojautu-

maan veronsaalistukselta muuttamalla pois korkean veroasteen kunnista. Pelko joukko-

paosta pakottaa kunnat verokilpailuun, jossa etenkin suurituloisia houkutellaan alenta-

malla kunnan tuloveroprosenttia ja tekemällä ”tarjouksia” kuin kodinkoneiden halpahallit 

konsanaan. Kilpailu asukkaista tekee hyvää, koska kunnat joutuvat karsimaan turhia 

menoja ja tehostamaan toimintoja. Tuloksena voi myös olla julkisten palvelujen alasajo, 

joka vastaa kaikkea muuta kuin kansalaisten yhteistä etua. Verotuksen hajauttamisen ja 

keskittämisen etuja ja haittoja esitetään kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Keskus- ja aluehallintotason verotuksen etuja ja haittoja. Leviatan-mallissa 

korostuva verotusoikeuden väärinkäytön vaara on merkitty harmaalla. 

 
 hajautettu verojärjestelmä keskitetty verojärjestelmä 

 
edut mahdollisuudet 

suojautumiseen  
verojärjestelmien koordinointi 
 
 

haitat tuhoava verokilpailu 
 

tilaisuudet veronsaalistukseen  
   
 

 
 

 Verokilpailua esiintyy myös valtioiden välillä. Valtio myöntää verohuojennuksia 

maahan tuleville ulkomaisille yritysjohtajille, jotta aivotuonnilla saadaan maahan henkis-

tä ja sosiaalista pääomaa. Pysyvästi maahan muuttavat vapautetaan kokonaan tuloverosta 

muutamana ensimmäisenä vuotena, mikä kannustaa erityisesti suurituloisia anomaan 

kansalaisuutta. Samaan tapaan kuin kuntien välisessä verokilpailussa, varakkaat voivat 

mennä veroparatiiseihin vain muodollisesti kirjoille, ja käyttää niin kuin tähän asti lähtö-

maansa julkisia palveluja hyväkseen. Toinen vapaamatkustuksen muoto on harjoittaa 

liiketoimintaa omassa maassa, ja sumplia voittojen tuloutukset niin, että verot tulevat 

maksuun alhaisen veroasteen maassa. Verokilpailu on esimerkki laajemmasta sääntely-

kilpailun ilmiöstä, jossa lainkäyttöalue houkuttelee lainsäädännön muutoksilla ulko-
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maalaisia maahan. Muita esimerkkejä ovat lievennykset kasvihuonekaasujen päästö-

normeissa ja pankkien vakavaraisuusvaatimuksissa ulkomaisten yhtiöiden kohdalla. 

 Valtiot voivat ehkäistä verokilpailun tehokkuustappioita verottamalla joustamattomia 

veropohjia kuten kiinteistöjä. Tehottomuus merkitsee sopimusmahdollisuuksia, ja toinen 

keino sen välttämiseksi on harmonisoida verotusta valtioiden välisillä verosopimuksilla. 

Tällaisissa sopimuksissa voidaan samalla kieltää verovienti, jolla valtio siirtää vero-

rasitusta muunmaalaisten niskoille. Verovienti toteutetaan esimerkiksi niin, että hotelli-

vero tai lentokenttämaksu peritään vain ulkomaisilta turisteilta. Maan sisällä tällaisilla 

pisteveroilla on vaikeampi valikoida verorasituksen kohteita, sillä yhdenvertaisuus on 

hyväksyttävän lain perusedellytyksiä. 

 Valtioiden verokilpailulla on hyvät ja huonot puolensa niin kuin yritysten 

markkinakilpailulla. Yhtäältä se helpottaa verovelvollisten mahdollisuuksia suojautua 

verotusoikeuden väärinkäytöltä, mutta toisaalta se johtaa kansainväliseen tehotto-

muuteen. Turvallisuus- ja tehokkuustavoitteet ovat ristiriidassa keskenään niin kuin usein 

muulloinkin verojärjestelmää laadittaessa. 

 

5 Instituutioiden vuorovaikutus 

 

Tähänastisen tarkastelun tuloksena alkaa olla koossa perusainekset verotuksen suun-

nitteluun todellisuuden olosuhteissa. Hyvän verojärjestelmän yleiskriteerinä on yksimieli-

nen yhteiskuntasopimus, jonka mukaisia kaikkien verolakien tulee olla. Oikeus säätää 

verolakeja on erityislaatuinen, ja yhteiskuntasopimuksen osapuolten on syytä varautua 

yksinoikeuden väärinkäyttöön. Verosopimusta laadittaessa on rationaalista arvioida myös 

käytännön edellytykset lakien voimaansaattamiseen sekä tämän aiheuttamat kustan-

nukset. Näiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota tehokkuustappioihin, joita parhaatkin 

verolait yleensä aiheuttavat. 

  Teoriassa on ajateltavissa kuvitteelliset olosuhteet, joissa verojärjestelmä on tehokas 

siitä riippumatta, millaiseksi verosopimuksen tekijät sen päättävät laatia. Edellytyksenä 

on, että kaikkeen ajateltavissa olevaan pystytään määrittämään omistusoikeudet, oikeus-

järjestelmä on tässä suhteessa täydellinen, lakien voimaansaattaminen onnistuu täydelli-

sesti ilman kustannuksia, ja sopimusmahdollisuudet lakien alaisuudessa pystytään hyö-
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dyntämään ilman sopimuskustannuksia. Päätelmää kutsutaan Coasen teoreemaksi. 

Yhteiskuntasopimukseen osallistuvien tehtäväksi jää tällaisissa oloissa omistusoikeuksien 

valinta preferenssiensä mukaisiksi. He voivat päättää, että testamentinsaajalla on oikeus 

vain puoleen perimästään omaisuudesta, ja toinen puoli on maksettava valtiolle. Syynä 

perintöveron säätämiseen on esimerkiksi kansalaisten reiluuspreferenssit, joiden vuoksi 

aineellisen varallisuuden kasautumista harvojen käsiin pidetään epätoivottavana. 

 Hyvän verojärjestelmän aikaansaamiseksi ei riitä, että verolakien säätäminen 

tapahtuu kansalaisten hyväksymien periaatteiden mukaan. Lainsäädäntövallan lisäksi 

toimeenpano- ja tuomiovallan on toimittava asianmukaisesti. Julkisen vallan kolme osa-

aluetta on vaikea saada toimimaan saumoitta keskenään, ja kunkin kohdalla tavoitteet 

saattavat olla sekä toistensa että tehokkuustavoitteen kanssa ristiriidassa. Esimerkiksi 

metsäomaisuuden verotuksessa saatetaan tarvita saman verran lainvalmistelutyötä siitä 

riippumatta, säädetäänkö veropohjaksi metsän pinta-ala tai puiden lukumäärä. Toimeen-

panokustannuksissa on eroa, sillä maaseutua kiertäessään verotarkastajan on verratto-

masti työläämpi laskea puita kuin metsäaloja, ja puita kasvaa vielä koko ajan lisää. 

 Myös maahan tuotavilta tavaroilta perittävä proportionaalinen tuontitulli on helppo 

säätää, mutta sen toimeenpano on nykyajan avoimissa yhteiskunnissa vaikeaa salakulje-

tuksen vuoksi. Laittoman maahantuonnin rinnalla maahantuoja voi käyttää kaksois-

laskutusta, jossa hän uskottelee maksavansa tavarasta todellisuutta vähemmän näyttä-

mällä tulliviranomaisille tekaistuja laskuja. Monikansallisilla yrityksillä on houkutus 

käyttää markkinahintoja alempia siirtohintoja, kun yksikkö yhdessä maassa ”myy” tava-

raa toisen maan haarakonttorille. 

 Yhteiskunnallisiin instituutioihin kuuluvat oikeusinstituutioiden lisäksi epämuodol-

liset ja hallintainstituutiot. Näiden kaikkien välillä on vuorovaikutussuhteita, joita koske-

teltiin artikkelin alussa palkka- ja pääomatuloverotuksen vertailussa. Jos pääomatuloihin 

ryhdytään soveltamaan alempaa veroastetta kuin palkkatuloihin, palkansaajat kokevat 

muutoksen eriarvoisena ja epäreiluna. Syyllisyyden ja häpeän tunteet verovelvollisuuden 

laiminlyönnistä laimenevat, ja veronkierron on aihetta odottaa yleistyvän etenkin niiden 

keskuudessa, joilla on jo valmiiksi sopivaa mielenlaatua. 

 Sitä myöten kuin tieto veronkierron yleistymisestä leviää, muut saattavat tuntea 

olonsa nenästä vedetyiksi, ja kokevat olevansa moraalisesti oikeutettuja toimimaan 
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samalla tavalla.24 Pelkät luulot ja huhut riittävät laumailmiön käynnistymiseen. Kun 

veronkierto tarttuu verovelvollisten keskuudessa, alkujaan vähäiseltä vaikuttava verojär-

jestelmän muutos johtaa vähitellen kaikkien kannalta epäsuotavaan noidankehään. 

Prosessi etenee arvaamatonta polkua myöten tahattomaan lopputulokseen, johon vero-

järjestelmä ikään kuin lukkiutuu, ja josta sitä on vaikea nykäistä paremmalle kehälle. Kun 

kehityksessä on tällaista polkuriippuvuutta, alkutilan palauttaminen nostamalla pääoma-

tulojen verotus entiselleen ei enää riitä prosessin peruuttamiseen, ja pysyvä vahinko on 

kerinnyt tulla veromoraalille. 

 Yhteiskunnan instituutioiden tulisi olla sellaisia, että ne luovat sekä ulkoisia että 

sisäisiä kannustimia toimia yhteisten etujensa mukaisesti. Lopputulos riippuu paljon siitä, 

millaisissa vuorovaikutussuhteissa kannustimet ovat toisiinsa. Ihanteellisessa tapauksessa 

kannustinvaikutukset tukevat toisiaan, ja pahimmillaan ajaudutaan umpikujaan, jossa 

sisäinen ja ulkoinen motivaatio syrjäyttävät askel askeleelta toisiaan. 

                                                 
24 Cowell (1990, 109). 
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IV YHTEENVETO 

 

Verojärjestelmän perusperiaatteiden on tässä artikkelissa ajateltu syntyvän kuvitteellisen 

yhteiskuntasopimusprosessin lopputuloksena. Sopimus on lupausten vaihtoa, ja verosopi-

muksessa jokainen lupaa maksaa veronsa, kunhan kaikki muutkin hoitavat yhtäläiset 

velvoitteensa. Sopimuksen ehdot riippuvat osapuolten preferensseistä, eikä taloustieteen 

asia ole mestaroida sopimuksen konkreettista sisältöä. Taloustieteilijä voi vain antaa 

neuvoja, millaisia seikkoja olisi viisasta ottaa huomioon verosopimusta tehtäessä. Talous-

tieteellisessä veroteoriassa korostetaan tehokkuuden merkitystä ja tehokkuustappioiden 

ehkäisemistä verojärjestelmän suunnittelussa. 

 Talouden toimijoiden mahdollisuudet löytää ja hyödyntää sopimusmahdollisuuksia 

verotuksessa ja muualla ihmisten välisissä suhteissa riippuvat yhteiskunnan instituu-

tioista. Esimerkiksi epämuodollisten instituutioiden luoma yhteisöllisyyden tunne lisää 

kansalaisten taipumusta noudattaa verolakeja, ja verotuksen toimeenpanossa päästään 

keskittymään veronkierron ehkäisemisen sijasta rakentavaan toimintaan. Tarkoituksen-

mukaiset instituutiot ohjaavat myös poliittisia eturyhmiä suuntaamaan ponnistuksensa 

kaikkia hyödyttävien sopimusmahdollisuuksien etsimiseen eikä vain omien ryhmäetujen 

ajamiseen. Todellisuuden epätäydellisessä maailmassa tehokkuustappiot jäävät usein 

hyödyntämättä, ja ne joudutaan hyväksymään verotuksen väistämättömänä kustannuk-

sena. 

 Julkisen vallan oikeus kerätä veroja on monopolioikeus ja merkitsee vakavaa 

väärinkäytön vaaraa. Jos kuvitteellisen yhteiskuntasopimuksen osanottajat arvioivat 

vaaran suureksi, heidän on järkevää säätää keskenään verosopimus, joka asettaa tiukat 

rajoitteet verottajan toimille. Harkintavallan kavennukset estävät verottajaa käyttämästä 

hyväksi monia sopimusmahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä verovelvolliset eivät 

keskenään onnistu, ja seurauksena on tehottomuutta ja tehokkuustappioita. Verosopimus 

ja sen alainen verolainsäädäntö olisi saatava sellaiseksi, että turvallisuus ja tehokkuus 

toteutuvat tasapainoisella tavalla. Oikeus- ja muut yhteiskunnan instituutiot ovat 

monenlaisissa vuorovaikutussuhteissa keskenään, ja instituutiotaloustieteessä näiden suh-

teiden ymmärtämistä pidetään verotuksen tarkastelun ydinkysymyksenä. 
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