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V

erojärjestelmä laajasti ymmärrettynä kattaa
lähes koko julkisen sektorin toiminnan: julki
sen sektorin rahoituksen pohjan muodostavien
verojen lisäksi verojärjestelmään voidaan laskea
kuuluvaksi myös verovarojen käyttökohteet,
kuten sosiaaliturva, tulonsiirrot ja julkisen sek
torin tuottamat palvelut. ideaalisessa tapauk
sessa optimaaliset verot ovat sellaisia, jotka
pystyvät ottamaan huomioon kaikki yksilöiden
ominaisuudet, kuten preferenssit, kyvyt ja tar
peet. koska suuri osa yksilön ominaisuuksista
on mahdottomia havaita, käytännössä verojär
jestelmä joudutaan suunnittelemaan tarjolla
olevan informaation, kuten työtulojen ja kulu
tuksen perusteella. tällainen verojärjestelmä
aiheuttaa kuitenkin vääristymiä kulutus, inves
tointi ja työn tarjontapäätöksiin. optimaalisel
la verotuksella tarkoitetaankin taloustieteessä
sellaisen verojärjestelmän suunnittelua, jossa
haluttavien ominaisuuksien lisäksi huomioi
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daan informaatiorajoitteista johtuvat vääristy
mät.
Verotuksen aiheuttamat vääristymät kulut
tajien käyttäytymiseen eivät välttämättä ole
pelkästään negatiivinen asia. Verotuksella voi
daan verotulojen keräämisen lisäksi pyrkiä oh
jaamaan kuluttajien käyttäytymistä haluttuun
suuntaan. esimerkiksi tilanteessa, jossa kulu
tuksella on haitallisia vaikutuksia muille tai
kuluttajalle itselleen, verotuksen avulla voidaan
pyrkiä vaikuttamaan kulutusvalintoihin ja siten
parantaa kaikkien asemaa taloudessa.
Verojärjestelmän suunnittelun kohdalla
nousee esiin kysymys siitä, kenen hyötyjä, pre
ferenssejä ja tarpeita käytetään päätöksenteon
taustalla. perinteisesti welfaristinen käsitys tu
kee sitä, että päätöksenteon perusteena tulisi
käyttää kuluttajien omia preferenssejä. Viime
aikoina kuitenkin behavioraalinen taloustiede
on tuonut esiin näkemyksen, että yksilöiden
päätöksenteko ei välttämättä olekaan rationaa
lista edes kuluttajien omasta mielestä.1 osa
kuluttajista on malttamattomia, lyhytkatseisia
1
Yhteenvedon aiheesta ovat kirjoittaneet mm. Camerer ja
Loewenstein (2004).
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tai tekee jostain muusta syystä perinteiseen ta
loustieteeseen verrattaessa epärationaalisia
päätöksiä. tällaisessa tilanteessa veroratkaisun
taustalla voi olla oikeudenmukaisuuskäsityk
seen tai paternalismiin perustuvia syitä, joilla
pyritään korjaamaan kuluttajan päätöksente
koon liittyviä virheitä.
tässä väitöskirjassa pyritään ottamaan aske
leita kohti yleisempää ja todenmukaisempaa
mallikehikkoa verojärjestelmän ominaisuuksien
ja niiden optimaalisuuden tarkastelussa. Lähtö
kohtana on james Mirrlees’n (1971) kehittämä
teoreettinen malli, jossa tarkastellaan verojär
jestelmän tehokkuus ja oikeudenmukaisuusnä
kökulmia ja niiden yhdistämistä. taustaoletuk
sena on, että yksilöillä on erilaiset tulonansain
tamahdollisuudet, joita verotuksen suunnittelija
ei pysty havaitsemaan. tämä informaation epä
symmetria rajoittaa optimaalisen verotuksen
suunnittelua, koska myös haitalliset kannustin
vaikutukset on otettava huomioon.
tutkimus koostuu neljästä esseestä, joissa
taustalla olevaa mallia laajennetaan realistisem
paan suuntaan. ensimmäisessä esseessä tarkas
tellaan tilannetta yleisen tasapainon näkökul
masta ja kolmessa seuraavassa esseessä luovu
taan oletuksesta, että tulonansaintamahdolli
suudet ovat ainoa ominaisuus, jonka suhteen
yksilöt eroavat. esseissä tarkastellaan hyödyke
veron, julkisen tuotannon ja säästämiseen koh
distuvan pääomatuloveron käyttöä osana vero
järjestelmää epälineaarisen tuloverotuksen
rinnalla.
kaksi ensimmäistä esseetä käsittelevät hyö
dykeverotuksen käyttöä tilanteessa, jossa kulu
tuksella on haitallisia ympäristövaikutuksia.
ympäristöhaitta syntyy kokonaiskulutuksesta,
jota yksilöt eivät huomioi kulutuspäätöstä teh
dessään. Verotuksen avulla voidaan korjata
tällaista ulkoisvaikutuksesta aiheutuvaa tehok

kuustappiota. ensimmäisessä esseessä tarkas
tellaan tilannetta yleisen tasapainon näkökul
masta ja luovutaan oletuksesta, että palkat
määräytyvät eksogeenisesti mallin ulkopuolella.
toisessa esseessä sen sijaan tarkastellaan tilan
netta, jossa kuluttajat eroavat palkanansainta
kykynsä lisäksi myös vapaaajan arvostuksensa
suhteen.
esseissä tarkastellaan teoreettisen kehikon
avulla ympäristö ja tulonjakotavoitteiden vä
listä yhteyttä aikaisemman ympäristöverotuk
sen regressiivisyydestä viitteitä antaneen kirjal
lisuuden innoittamana. tulosten mukaan näillä
tavoitteilla onkin vastakkaisiin suuntiin osoit
tavia piirteitä. Vaikka tämä ei tarkoita, että ym
päristöpoliittiset ja tulonjakoon liittyvät tavoit
teet olisivat ristiriidassa, koko talouden näkö
kulmasta osa ympäristöhaitan aiheuttamasta
tehokkuustappiosta voi kompensoitua sen tu
lonjakoon vaikuttavien piirteiden kautta.
toinen kiinnostuksen kohde kahdessa en
simmäisessä esseessä on ympäristöhaitasta joh
tuvan veron osan kohdentuminen kyseiseen
hyödykkeeseen. tarkastelun taustalla on addi
tiivisuusperiaate, jonka mukaan haitan oikaisus
ta johtuvan veron pitäisi vaikuttaa ainoastaan
kyseiseen hyödykkeeseen ja jättää muu verojär
jestelmä ennalleen (sandmo 1975 ja dixit
1985). ensimmäisen esseen mallikehikossa ad
ditiivisuusperiaate säilyy, mutta toisessa essees
sä osoitetaan, että epäsymmetrisen informaation
tapauksessa voi olla optimaalista vääristää myös
muiden kuin ympäristöhaitan aiheuttavien tuot
teiden kysyntää verotuksen avulla.
kaksi jälkimmäistä esseetä käsittelevät op
timaalista verotusta behavioraalisen taloustie
teen näkökulmasta. kolmannessa esseessä2
Kolmas essee on yhteisartikkeli Jukka �irttilän (�alkan�
saajien tutkimuslaitos) kanssa.

2

263

KAK 2 / 2 008

käsitellään julkisen sektorin tuotannon opti
maalisuutta tilanteessa, jossa kaikki kuluttajat
eivät ole täysin rationaalisia, vaan osa arvostaa
julkisesti tuotettua palvelua oman hyvinvoin
tinsa kannalta liian vähän. tällöin voi olla pe
rusteltua pyrkiä korjaamaan kulutus yksilöiden
oman hyvinvoinnin kannalta riittävälle tasolle
käyttämällä verojärjestelmän suunnittelun poh
jana paternalistisia tavoitteita. erityisesti es
seessä tarkastellaan julkisen tuotannon käyttöä
osana veropolitiikkaa, esimerkkinä terveyden
huolto. Molemmat tekijät, sekä paternalistiset
tavoitteet korjata kuluttajien päätöksentekoon
liittyviä virheitä että uudelleenjakavan tulove
rotuksen kannustimiin liittyvien vääristymien
alentaminen, yksistään puoltavat julkista tuo
tantoa osana verojärjestelmää. tutkimuksessa
kuitenkin huomataan, että yhdistettäessä nämä
kaksi tavoitetta julkisen tuotannon käyttö osa
na verojärjestelmää ei ole enää yksiselitteisesti
optimaalista, vaan sen hyvinvointia lisäävä vai
kutus hämärtyy.
neljännessä esseessä3 tarkastellaan eliniän
sisäistä tulonjakoa tilanteessa, jossa osalla ku
luttajista on itsekontrolliongelma ja he huo
mioivat säästämispäätöstensä vaikutuksen tu
levaan kulutukseen vain osittain. tutkimuksen
taustalla on diamondin (2003) esiintuomat op
timaalisen verotuksen ja eliniän sisäisen tulon
jaon kysymykset. essee keskittyy tarkastele
maan säästämisen verokohtelua työkaluna
eliniän kulutusmahdollisuuksien tasaamiseksi
työjaksolta eläkeperiodille tilanteessa, jossa it
sekontrolliongelman laajuus vaihtelee yksilöi
den välillä. Vaihtoehtoisesti malli voidaan tul
kita myös julkisesti määritellyksi eläkejärjestel
mäksi.
Neljäs essee on yhteisartikkeli Matti Tuomalan (Tampe�
reen yliopisto) kanssa.
3
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esseessä tarkastellaan optimaalista verojär
jestelmää sekä welfaristisen, yksilön päätöksen
tekoa kunnioittavan julkisen sektorin että pa
ternalistisen, itsekontrolliongelmaa oikaise
maan pyrkivän julkisen sektorin näkökulmasta.
tulosten mukaan säästämisen epälineaarinen
verotus on optimaalista tilanteessa, jossa yksi
löt eroavat sekä tulonansaintakyvyn että tule
vaisuuden huomioimisesta kertovan diskontto
kertoimen suhteen. tutkimuksessa käsitellään
kysymystä teoreettisen lähtökohdan lisäksi
myös numeerisesti. numeerinen ratkaisu tar
joaa myös mahdollisuuden tarkastella eläke
periodin kulutusmahdollisuuksien korvaus
suhdetta ja sen jakaumaa työ ja eläkeperiodil
la.
tämän väitöskirjan neljä erillistä esseetä
perustuvat samalle Mirrlees (1971) mallille.
tutkimuksen päätavoitteena on tuoda teoreet
tista optimaalisen verotuksen mallikehikkoa
askeleen verran lähemmäksi kuluttajien todel
lisia ominaisuuksia ja heidän käyttäytymistään.
tutkimuksessa tulee myös esiin tarve tarkastel
la verotusta suurempana kokonaisuutena: ve
rotuksen monimuotoisilla tavoitteilla voi olla
joskus yllättäviäkin yhteisvaikutuksia. jatkotut
kimuksen kannalta mielenkiintoista olisi pyrkiä
edelleen realistisempaan suuntaan mallin ole
tuksissa ja tarkastella verojärjestelmän ominai
suuksia mm. dynaamisissa malleissa. toinen
hedelmällinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla
optimaalisen verotuksen mallikehikon sovelta
minen eläkkeiden taloustieteeseen liittyviin
kysymyksiin. 
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