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Kalevi Sorsa -säätiö aloittaa uuden Impulsseja-artikkelisarjan, jossa johtavat asiantuntijat ottavat kantaa 

poliittisiin kiistakysymyksiin. Sarjan tavoitteena on tarjota kansalaisille ja medialle syvällisempää 

taustatietoa ajankohtaisista aiheista. Impulsseja 1/2010 -artikkelissa ”Thatcheriltä lainattu vero-oppi” 

Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala kirjoittaa, että valtiovarainministeri 

Jyrki Kataisen ja valtiovarainministeriön Hetemäen työryhmän edistämässä ajatuksessa verotuksen 

painopisteen siirtämisestä työstä kulutukseen on ”thatcherismin” vaikutusta. Tuomala asettaa 

kyseenalaiseksi vallitsevat asiantuntijanäkemykset, joiden mukaan painopistemuutoksen kasvu- ja 

työllisyysvaikutukset olisivat merkittäviä.       

Uusiokäyttö on yleistä monilla elämänalueilla. Näin näyttää olevan asianlaita myös veropolitiikassa. Miten 

muuten voi tulkita seuraavat sitaatit?  

”Työn tekemisen ja teettämisen veroa tulisi pikemminkin laskea kuin nostaa. Välillisiä veroja voi sen sijaan 

nostaa, Katainen sanoo”. Maaseudun Tulevaisuus 9.8.2010.  

”Peruslähtökohta on Jyrki Kataisen mukaan se, että työn tekemisen ja teetättämisen verotusta voitaisiin 

maltillisesti alentaa ja kulutusveroja nostaa.”  Tikka/Katainen Nykypäivä 21.6.2010 

Nuo sitaatit ovat tasan tarkkaan suoria käännöksiä Britannian entisen oikeistolaisen pääministerin Margaret 

Thatcherin veropoliittisista mielilausahduksista. On toki luontevaa, että suomalainen oikeistojohtaja 

omaksuu Britannian entisen oikeistojohtajan veropoliittiset uskomukset. Sen sijaan on outoa, että 

valtiovarainministeriön Martti Hetemäen verotyöryhmän väliraportin
1
 keskeinen politiikkasuositus on 

samansuuntainen. Ryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta kulutuksen 

verottamiseen. Yhteenvedon sivuilla 13–14 on pitkä lista erinäköisiä perusteluja tälle suositukselle. Mutta 

suurin osa niistä perusteluista ei mitenkään liity kyseessä olevaan suositukseen tai sitten ne ovat tunnettuja 

väärinkäsityksiä.  
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Hyödyke- ja tuloverotuksen tai välillisen ja välittömän verotuksen sopiva keskinäinen suhde on ollut jo 

vuosisatoja veroteorian ja veropolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Se on ollut myös ehtymätön sekaannuksen 

lähde. Sitkeänä elää kuitenkin ”thatcherilainen” väärinkäsitys, että painopisteen muuttamisella 

kulutusverotuksen suuntaan on positiivisia vaikutuksia työponnistuksiin. Tulovero tekee näet eron 

(verokiilan) työn kuluttaja- ja tuottajahinnan välille aivan kuin minkä tahansa muun hyödykkeen 

tapauksessa. Hyödykeverot kuitenkin vaikuttavat työnteon kannustimiin aivan yhtä paljon kuin tulovero. 

Jos tuloveron marginaalivero on 50 prosenttia, se puolittaa työtunnilla hankitun ostovoiman lisäyksen aivan 

kuten sadan prosentin hyödykevero sovellettuna kaikkiin hyödykkeisiin. Tietysti tämä vaatii, että ihmiset 

pystyvät erottamaan nimelliset hinnan muutokset reaalisista muutoksista. Muussa tapauksessa inflaatio 

olisi käypä keino lisätä työponnistuksia. Jos näin olisikin, voiko veropolitiikka perustua ihmisten 

tietämättömyyden hyväksikäyttöön.  

 

Hetemäen työryhmän mukaan kulutusverotus olisi vähiten haitallista talouskasvun kannalta. Tämä havainto 

perustuu empiiriseen tutkimukseen, joissa maiden välisiä kasvueroja on selitetty verorakenteella. 

Tällaisesta aineistosta on kuitenkin hyvin vaikea löytää aitoa syy-seuraussuhdetta; tämän toteaa 

tutkimuksen tekijäkin
2
. Talouskasvun ja tuloverotuksen tason välinen negatiivinen yhteys voi nimittäin 

syntyä siitä, että tuloveroa nostetaan herkemmin tilanteissa joissa talouskasvu hidastuu. Työryhmä viittaa 

myös Sørensenin
3
 Ruotsia koskeviin varsin karkeisiin hyvinvointitappio-laskelmiin. Niissä kulutusverotus 

aiheuttaa pienemmän hyvinvointitappion kuin tuloverotus. Tekijä kuitenkin toteaa itsekin, että näin 

tapahtuu vain siksi, että silloin veronkorotuksen maksumiehiksi joutuvat myös sosiaaliturvan varassa elävät. 

Jos kulutusveron korotus kompensoitaisiin heille, ei eroa tuloverotukseen syntyisi.  

 

”Suhteelliseen verokantaan perustuva kulutusverotus ei vääristä nykyisen ja tulevan kulutuksen välistä 

suhteellista hintaa eikä siten vaikuta kuluttajien säästämispäätöksiin.” 
4
 

 

Näin väittäessään VM:n työryhmä on omaksunut perinteisen veroteoreettisen keskustelun ehkä 

tunnetuimman virhekäsityksen eli tuijotetaan verojen aiheuttamien vääristymien lukumääriin. On kuviteltu, 

että muutama vääristävä vero olisi parempi asia kuin suuri määrä vääristäviä veroja.  Asian tekee vielä 

hämmästyvämmäksi se, että jokainen aihepiirin perusoppikirja oikaisee tämän väärinkäsityksen.  Kysymys  

 

 

                                                           
2
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3
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4
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ei ole mistään viattomista mielipide-eroista. Vääristymien aiheuttamat tehokkuuskustannukset kasvavat 

veroasteen neliössä. Siten useille hyödykkeille astetuilla pienillä veroasteilla voidaan päästä pienempään 

tehokkuustappioon kuin muutamalle hyödykkeelle asetetuilla korkeammilla veroasteilla. 

 

”Painopisteen siirtämistä yleiseen kulutusverotukseen (arvonlisävero) voidaan myös perustella sillä, että 

tuloverotus rasittaa kotimaisia tuotannontekijöitä ja siten kotimaista tuotantoa ja vientiä, mutta ei tuontia. 

Kulutusverotus sen sijaan rasittaa myös tuontia”. 
5
 

  

Lyhyellä aikavälillä näin voi olla. Tämä perustelu unohtaa kuitenkin viennistä ja tuonnista hyvin olennaisen 

seikan. Pitkällä aikavälillä niiden on oltava yhtä suuria. Voiko pitkällä tähtäimellä olla kestävää, että yksi 

maa kuvittelee pärjäävänsä muiden kustannuksella ikään kuin verottamalla tuontia ja tukemalla vientiä?  

 

”Ympäristö- ja energiaverot sekä terveydelle haitalliseen kulutukseen kohdistuvat verot, kuten tupakka ja 

alkoholivero, kuuluvat kulutusveroihin. Muista veromuodoista poiketen näillä veroilla halutaan usein 

vaikuttaa yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen. Siirtämällä verotuksen painopistettä niiden suuntaan 

pois välittömästä verotuksesta voidaan tavoitella ns. tuplahyötyä. Ympäristölle ja terveydelle haitallisen 

toiminnan vähenemisen lisäksi verotuksen aiheuttama hyvinvointitappio voi pienentyä, jos 

ympäristöverotuksen tuotot käytetään muiden vääristävien verojen keventämiseen.” 
6
  

 

Myöhemmin sivulla 121–122 väliraportti toteaa: 

”Keskeinen seikka tässä suhteessa on se, että ympäristöveroilla kerätyt verotulot voidaan käyttää muiden 

vääristävien verojen keventämiseen. Tästä syystä verotus voi olla parempi sääntelykeino kuin esimerkiksi 

määrä- tai teknologiarajoitukset”. 

 

Kuvitellaan tilanne, jossa verot on jo asetettu parhaalla mahdollisella tavalla (optimaalisesti). Verotuksen 

ympäristö-näkökulma on kuitenkin unohdettu. Tässä tilanteessa asetetut ympäristöverot voivat vain 

parantaa ympäristön tilaa, eivät mitään muuta. Toisin sanoen ei voida saavuttaa kaksoishyötyä, jossa 

ympäristöverotus toimisi päästöjä vähentäen ja lisää verotuloja keräten
7
. Jos taas lähtökohtatilanne ei ole 

optimaalinen, verouudistuksella voidaan periaatteessa vähentää muiden kuin ympäristöverojen 

tehokkuuskustannuksia ja parantaa ympäristön tilaa. 

 

                                                           
5
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6
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7
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Väliraportti ei myöskään perustele, miksi verotus voi olla parempi säätelykeino kuin normit. Kysymys on 

erityisen tärkeä ja paljon pohdittu asia ilmastomuutosta hillitsevässä politiikassa. Stern Review
8
 ja Nick 

Sternin ja Paul Johnsonin Mirrlees Review -kommenttipuheenvuoro
9
 edustavat esimerkiksi kantaa, että 

hintamekanismin (verojen) käyttö on riittämätön ilmastonmuutoksen estämisessä. Tarvittaisiin paljon 

järeämpiä keinoja kuten määrärajoituksia.  

 

Työryhmä pitää välillistä verotusta allokaatiovaikutuksiltaan parempana kuin välitöntä veroa. Työryhmä 

päättelee. ”Myös kulutuksen verotus vaikuttaa työn tarjontaan. Suhteelliseen verokantaan perustuvana se 

ei kuitenkaan vähennä kouluttautumisen tuottoa eikä heikennä kannusteita yrittäjyyteen tai eteenpäin 

pyrkimiseen. Näistä syistä kulutusverotus on talouskasvun kannalta parempi veromuoto kuin ansiotulojen 

verotus.”
10

    

 

Tämä päättely ei liity mitenkään verorakenteeseen, vaan verotuksen progressiivisuuteen. Suomessa 

hyödykeveroissa marginaalivero ja keskimääräinen vero yhtyvät. Maksamme jokaisesta kuluttamastamme 

sentistä saman verran veroa. Valtion tuloverossa marginaalivero on keskimääräisten verojen yläpuolella, 

koska ihan ensimmäisistä euroista ei makseta veroa. Hetemäen ryhmän perustelu tarkoittaa progression 

vähentämistä, mutta ei verorakenteen muutosta. Jos haluamme vähentää progressiota – kuten työryhmä 

näyttää haluavan – sen voi tehdä helpommin ja rehellisemmin tuloverotuksen kautta. 

 

On mielenkiintoista verrata Hetemäen ryhmän väliraportin politiikkasuositusta Crawford, Keen ja Smith
11

 

Mirrlees Review -tausta-artikkelin johtopäätökseen. Tutkimuskirjallisuuteen nojaten he – aihepiirin eturivin 

tutkijat – päätyivät siihen, ettei tämän painopisteen muuttamiselle löydy mitään kummempia 

työllisyysvaikutuksia. Crawford Keen ja Smith toteavat, ettei kulutusverotuksen osuutta ole tarpeellista 

nostaa, sen sijaan he puuttuvat sen rakenteeseen. Heidän mukaansa arvonlisäverotuksessa tulisi edetä 

kohti yhtenäisempää rakennetta, jossa alennettuja alv-asteita karsittaisiin.   

 

On muitakin tahoja Suomessa jotka ovat ”thatcherilaisen” veropolitiikan lumoissa. Suomen Kuvalehti 

27.8.2010 kirjoittaa pääkirjoituksessaan: ”Tuloverotuksen pitäminen kurissa ja välillisten verojen 

nostaminen on oikein: holhouksen sijaan ihmisille on annettava vapaus valita. Työhaluja on tuettava, siitä 

alkaa kasvu”. Ilmeisesti valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että voi halutessaan välttää kulutusta ja siten myös 

niihin liittyviä veroja. Jos kaikki tekevät näin, niin siinä on myös oiva keino supistaa julkista sektoria. Jos taas  

 

                                                           
8
 Iso-Britannian valtiovarainministeriön julkaisema selvitys Stern Review on the Economics of Climate Change.   

9
 Johnson & Stern. 2008. Kommentti Mirrlees Review:n Enviromental Taxation -kappaleeseen.   

10
 Valtiovarainministeriö 2010, s. 13.  

11
 Crawford, Keen & Smith. 2010. Value Added Tax and Excises. Mirrlees Review -kappale.  
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vain osa ihmisistä välttää kulutuksen vähentämisen kautta verojen maksua, ja jos halutaan rahoittaa 

entisen suuruiset julkiset menot, silloin muiden veroja on nostettava. Tuskin tämä lisää ainakaan työhaluja. 

 

Suomen Kuvalehden kanssa samaan sarjaan liittyi Katainen (14.9.) eduskunnassa kun hän ”puolusti 

energiaverotuksen kiristämistä työn verottamisen sijaan” painottaen, että ympäristöveroissa jokaisella on 

edes teoreettinen mahdollisuus – toisilla suurempi, toisilla pienempi – valita, kuinka paljon veroja maksaa. 

(Uusi Suomi 14.9.). Saman päivän Aamulehden mukaan Katainen kehotti laskemaan asunnoissa lämpötilaa 

ja sitä kautta välttämään energialaskun kohoamista. Näinkö Katainen paikkaisi KELA-maksun poistamisesta 

johtuvia puuttuvia verotuloja?  

Ben Zyskowicz vastasi eräänlaisesta älyllisestä pohjanoteerauksesta kun hän ”ihmetteli, miten SDP sitten 

ottaisi kunkin tulotason huomioon energian hinnassa”. ”Oletteko sitä mieltä, että bensapumpulla 

verotetaan mieluummin autoilijan tulotason mukaan? Eikö ole parempi, että jatkossakin verotetaan sen 

mukaan, minkä verran bensaa ostaa?” (Uusi Suomi 14.9.) 

Tosiasia on, ettei hallitus ole tehnyt mitään energiaverotuksen kiristämisen tulonjakoselvityksiä. Kataisen 

esittämät luvut on hihasta vedettyjä. Näin on yksinkertaisesta siitä syystä, ettei valtiovarainministeriöllä 

(VTT:n energia- ja metsäteollisuusklusteri on muuten ihan väärä osoite) ole edes tarvittavia työkaluja tähän 

tehtävään.   

 

Katainen ja hänen taustajoukkonsa näyttävät aidosti uskovan verotuksen painopisteen siirtämisen – työn 

verottamisesta kulutuksen verottamiseen – maagisiin vaikutuksiin. Ideologiset amatöörit muotoilevat tällä 

hetkellä suomalaisen veropolitiikan linjoja.  

   

 


