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äitöskirjatutkimuksessani on kaksi osaa. tut
kimuksen ensimmäisessä osassa käsitellään hai
tallisten hyödykkeiden verotusta tilanteessa,
jossa kuluttajilla on itsekontrolliongelmia. toi
sessa osassa tarkastellaan sääntelyn vaikutusta
investointeihin ja kilpailuun telekommunikaa
tiomarkkinoilla. tutkimuksen ensimmäinen
osa yhdistää siten psykologisen taloustieteen ja
julkistalouden näkökohtia: Mikäli kuluttajat
tekevät virheitä päätöksenteossaan, tämä saat
taa avata perinteisen taloustieteellisen ajattelun
näkökulmasta katsottuna uudenlaisen roolin
julkisen vallan väliintulolle. tutkimuksen toi
nen osa puolestaan tarkastelee markkinavoi
man aiheuttamia vääristymiä, jotka ovat perin
teisempi syy julkisen vallan puuttumiselle
markkinoiden toimintaan.
taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että
verotuksella voi olla korjaava vaikutus ainoas
taan tilanteissa, joissa kulutus tai muu taloudel
* Tämä kirjoitus esittelee 9.11.2007 Tampereen yliopistossa
tarkastetun väitöskirjani ”Essays on Taxation and Regula
tion”. Vastaväittäjänä oli professori Vidar Christiansen (Os
lon yliopisto) ja kustoksena professori Matti Tuomala (Tam
pereen yliopisto).

linen toiminta aiheuttaa negatiivisia ulkoisvai
kutuksia. Psykologiaan pohjautuvan taloustie
teen mukaan kuluttajat eivät kuitenkaan vält
tämättä ota riittävästi huomioon edes itselleen
aiheutuvia haittoja. tällainen tilanne voi syntyä
esimerkiksi silloin, jos kulutuspäätöksissä pai
nottuvat hetkelliset hyödyt, kun taas tulevai
suudessa koituvat kustannukset jäävät vähem
mälle huomiolle. hetkellisten hyötyjen painot
tamisesta saattaa seurata itsekontrolliongelmia
haitallisten hyödykkeiden kulutuksessa: kulut
tajat käyttävät oman hyvinvointinsa kannalta
liikaa sellaisia hyödykkeitä, joiden kulutuksella
on negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin tule
vaisuudessa. tällaisia hyödykkeitä ovat esimer
kiksi epäterveellinen ruoka, alkoholi ja tupak
ka.
itsekontrolliongelmien aiheuttamien hait
tojen pienentäminen korkean verotuksen avul
la on esimerkki paternalistisesta politiikasta,
jonka tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään
oman hyvinvointinsa kannalta parempia valin
toja. tutkimuksen johdantoosassa esitellään
aiempaa psykologista taloustiedettä ja julkista
loutta yhdistävää kirjallisuutta, tarkastellaan
erilaisia tapoja mallintaa itsekontrolliongelmia
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sekä keskustellaan laajemmin paternalismin
oikeutuksesta.
Väitöskirjassa tarkastellaan haitallisten hyö
dykkeiden verotusta teoreettisten mallien avul
la kolmesta eri näkökulmasta. ensin tarkastel
laan, millaiset hyvinvointivaikutukset verotuk
sella on eri väestöryhmissä, kun otetaan huo
mioon sekä verotuksen tulonjako että terveys
vaikutukset. toisen esseen näkökulma on po
liittinen: esseessä pohditaan, onko esimerkiksi
riittävän korkeille alkoholi ja tupakkaveroille
mahdollista saada poliittista kannatusta. kol
mas essee tuo tarkasteluun kansainvälisen ulot
tuvuuden: esseessä käsitellään sitä, miten kan
sainvälinen verokilpailu heikentää mahdolli
suuksia alentaa esimerkiksi alkoholin kulutusta
korkean verotuksen avulla. tutkimuksen tulos
ten perusteella minimivero on kansainvälistä
veroharmonisointia parempi keino vähentää
verokilpailun haittoja.

haitallisten hyödykkeiden
verotuksen kohtaanto
ensimmäisessä esseessä tarkastellaan haitallis
ten hyödykkeiden verotuksen hyvinvointivai
kutusten jakautumista. haitallisten hyödykkei
den verotuksen kohtaantoa mietittäessä on
kuluttajille koituvien rahallisten kustannusten
lisäksi otettava huomioon paremmasta itse
kontrollista saatavat hyödyt. tällöin perintei
sen kohtaantoanalyysin tulokset eivät välttä
mättä päde.
tutkimuksen kohteena olevat hyödykkeet
ovat tyypillisesti sellaisia, joihin pienituloiset
henkilöt käyttävät suuremman osan tuloistaan
kuin suurituloiset. näiden hyödykkeiden kor
kean verotuksen onkin perinteisen kohtaanto
analyysin valossa katsottu vahingoittavan eri
tyisesti pienituloisia; elintarvikeverotus on
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tästä hyvä esimerkki. kun huomioidaan myös
verotuksen terveysvaikutukset, arvio verotuk
sen vaikutuksesta eri tuloryhmien hyvinvointiin
saattaa kuitenkin muuttua. on todennäköistä,
että pienituloisten kysyntä reagoi veromuutok
siin enemmän kuin suurituloisten. Mikäli näin
on, haitallisten hyödykkeiden korkean verotuk
sen myönteiset terveysvaikutukset olisivat suu
rimpia juuri pienituloisille.
tutkimuksen tulosten perusteella voidaan
arvioida esimerkiksi ajankohtaista keskustelua
elintarvikeveron alentamisesta. Pääministeri
Matti Vanhasen ii hallituksen ohjelmassa kiin
nitetään huomiota lisääntyvästä ylipainosta ai
heutuviin ongelmiin. hallitusohjelmassa paino
tetaan erityisesti ennaltaehkäisevän työn mer
kitystä ja ilmaistaan huoli eri väestöryhmien
terveyserojen kasvusta. Yhtenä keinona halli
tusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi kan
nattaisi miettiä elintarvikeverotuksen porrasta
mista elintarvikkeiden terveysvaikutusten pe
rusteella. tämä kannustaisi kuluttajia terveel
lisempiin valintoihin. se myös todennäköisesti
kaventaisi eri väestöryhmien terveyseroja.

Paternalismi ja politiikka1
toisessa esseessä tarkastellaan tilannetta, jossa
haitallisten hyödykkeiden kulutus aiheuttaa
ongelmia vain osalle kuluttajista, kun taas osa
kuluttajista ottaa täysimääräisesti huomioon
kulutuksen haitat. haitallisten hyödykkeiden
korkeasta verotuksesta on hyötyä nimenomaan
ongelmakäyttäjille, mikäli verotus auttaa heitä
vähentämään kulutustaan; muiden kulutusva
lintoja korkea verotus rajoittaa turhaan. Pater
nalismi on perinteisesti ollut arka aihe talous
Yhteisartikkeli Markus Haavion (Suomen Pankki) kans
sa.
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tieteilijöiden keskuudessa ja täysin rationaali
sille kuluttajille koituvia haittoja on pidetty
jopa esteenä paternalistiselle politiikalle. kui
tenkin lähes kaikilla talouspoliittisilla toimilla
on sekä kustannuksia että hyötyjä ja suuri osa
taloustiedettä käsittelee tällaisten ristiriitojen
ratkaisemista. samaan tapaan optimaalinen pa
ternalistinen vero voidaan laskea ottamalla
huomioon sekä veron hyödyt että kustannuk
set.
esseessä osoitetaan, että verotuksesta on
gelmakäyttäjille koituvat hyödyt ovat tyypilli
sesti suuremmat kuin kohtuukäyttäjille koitu
vat haitat: kohtuukäyttäjät kuluttavat haitallisia
hyödykkeitä joka tapauksessa hyvin vähän, jo
ten korkeat verot eivät voi aiheuttaa heidän
kulutukseensa kovin suurta vääristymää. lisäk
si esseessä näytetään, että riittävän korkeiden
verojen on vaikea saada poliittista kannatusta,
koska muut äänestäjät eivät ota huomioon on
gelmakuluttajille koituvia hyötyjä. Myös vero
tulojen keräämiseen liittyvät motiivit voivat
johtaa liian alhaiseen verotukseen: jotkin hyö
dykkeet ovat niin haitallisia, että olisi järkevää
asettaa verojen taso niin korkeaksi, että kulutus
olisi hyvin vähäistä. tällöin kuitenkin myös ve
rotulot olisivat hyvin pienet.
esimerkiksi tupakkaverotus on monissa
euroopan maissa muuhun hyödykeverotukseen
(esimerkiksi alkoholiverotukseen) verrattuna
hyvin kireää. tutkimuksemme perusteella on
kuitenkin mahdollista, että tasapainoveroasteet
ovat optimaalista alhaisempia, mikäli verotuk
sen tavoitteena on myös itsekontrolliongelmien
lievittäminen.

Paternalismi ja verokilpailu
kolmannessa esseessä tarkastellaan verokilpai
lun vaikutusta haitallisten hyödykkeiden, kuten

alkoholin, verotukseen. esimerkiksi euroopan
unionissa kuluttajat voivat vapaasti ostaa koti
maassa korkeasti verotettua tuotetta ulkomail
ta. Pelkästään verotuksellisista syistä tapahtuva
maahantuonti aiheuttaa uuden vääristymän,
joka täytyy ottaa huomioon optimaalista vero
tusta suunniteltaessa.
tutkimuksen johtopäätösten perusteella
verotuksen terveysvaikutuksia ei kuitenkaan
pitäisi sivuuttaa, vaikka kuluttajat voivat käydä
ostoksilla naapurimaissa. kotimaan korkean
verotuksen vaikutus esimerkiksi ulkomailta
tuodun alkoholin määrään on pienempi kuin
vähennys kotimaasta ostetun alkoholin määräs
sä, koska ulkomailta tuotu ja kotimaasta ostet
tu alkoholi ovat kuljetuskustannusten vuoksi
epätäydellisiä substituutteja. Verotuksella voi
daan siis vähentää kulutuksen haittoja verokil
pailusta huolimatta.
Verokilpailun aiheuttamia ongelmia voi
daan korjata koordinoimalla verojen tasoa esi
merkiksi euroopan unionin jäsenmaiden kes
ken. tutkimuksen tulosten perusteella on kui
tenkin parempi asettaa haitallisille hyödykkeil
le riittävän korkea minimivero kuin pyrkiä
pelkästään verojen harmonisointiin. Verohar
monisointi poistaisi kuluttajien kannustimet
ostaa haitallisia hyödykkeitä ulkomailta, mutta
ei välttämättä poistaisi liian alhaisen verotuk
sen ja korkeiden terveyshaittojen tuomia ongel
mia.

sääntely, investoinnit ja kilpailu
telekommunikaatiomarkkinoilla
tutkimuksen toinen osa koostuu yhdestä itse
näisestä esseestä, jossa teoreettisen mallin avul
la tarkastellaan sääntelyn vaikutuksia investoin
tikannustimiin ja kilpailuun telekommunikaa
tiomarkkinoilla. esseessä tarkastellaan erityi
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sesti televerkkoyritysten kannustimia tehdä
verkkoa parantavia investointeja. televerkon
oletetaan olevan monopoli, mutta telekommu
nikaatiopalvelujen markkinoilla on useita kil
pailevia yrityksiä. Verkkoyritys myy verkkoka
pasiteettia kilpaileville palveluntarjoajille ja
tarjoaa samalla palveluita suoraan loppukulut
tajille.
esseessä osoitetaan, että kilpailijoilta perit
tävän verkkomaksun sääntelyllä on negatiivi
nen vaikutus verkkoyrityksen investointikan
nustimiin: osa investointien hyödyistä koituu
verkkoa käyttäville kilpailijoille, mutta säänte
lyn vuoksi verkkoyritys ei saa voittoa verkko
kapasiteetin myynnistä. Vaikka sääntelyn pää
asiallinen tarkoitus on edistää kilpailua, sen
vaikutus voi olla myös päinvastainen. kilpaili
jat hyötyisivät verkkoinvestoinneista, mutta
sääntely vähentää investointeja ja saattaa siksi
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jopa heikentää kilpailijoiden asemaa ja vaikeut
taa alalle tuloa.

lopuksi
Väitöskirjassani esimerkiksi haitallisten hyö
dykkeiden verotusta on käsitelty teoreettisten
mallien avulla. Mielenkiintoinen ja tärkeä jat
kotutkimuksen aihe olisikin arvioida saatuja
tuloksia empiirisesti. empiiristä tutkimusta,
jossa olisi tulonjakovaikutusten lisäksi otettu
kattavasti huomioon haitallisten hyödykkeiden
verotuksen mahdollisesti erilaiset terveysvaiku
tukset eri väestöryhmissä, ei ole tietääkseni ai
kaisemmin tehty. tällainen tarkastelu antaisi
aiempaa paremman kokonaiskuvan haitallisten
hyödykkeiden verotuksen hyvinvointivaikutuk
sista ja niiden jakautumisesta sekä toisi hyödyl
listä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. 

