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Mulkkelemisesta, 
veroprotesteista ja 

Rebekasta

”Älä sitten mulkkele!” 
Näin varoitteli sastamalalainen anoppini minua aina lähtiessäni 

hänen luotaan. Ilmaus oli toispaikkakuntalaiselle uusi ja outo. Tutta-
vuutemme alussa viikkokaupalla mietin, mitä hän mahtoi tarkoittaa, 
mutta en kehdannut keneltäkään kysyä. 

Vuosia myöhemmin käsiini osui akateemikko Martti Rapolan 
kirja ”Kielen kuvastimessa – Sana- ja tyylihistoriallisia tutkielmia 
kirjasuomen aiheista” (1962). Siinä viitattiin Tyrvään pitäjässä, joka 
on nykyisin Sastamalaa, syntyneen Antero Wareliuksen 1800-luvun 
puolivälin kirjoitukseen. Tuon kirjoituksen mukaan mulkkaus mer-
kitsi kapinaa ja vallankumousta. Satakunnan ja Hämeen rajamaiden 
murteessa ja siis anoppinikin kielenkäytössä mulkkaaminen tarkoitti 
ja yhä tarkoittaa kaatumista, kaatuilemista, nurin menemistä. Alus-
sa mainitsemani mulkkeleminen siis on lähinnä kompastumista 
tai kompastelua.  Iäkkäät ihmiset kyllä tietävät sen vaarat. Ainakin 
muualla voi mulkkaaminen merkitä myös jonkin muuttamista tai 
vaihtamista, uudelleen järjestämistä; paikoin se merkitsee mulkoilun 
tapaista katsomistakin.

Idea verokapinoiden, verolakkojen ja muiden veroprotestien tutki-
misesta syntyi tehdessäni Taideverokirjaa (2021), jossa keskeinen roo-
li oli veroprotestilauluilla. Virikkeitä sain myös laatiessani professori 
Leila Juannon kanssa Suomen raporttia EATLP:n kongressiin, jonka 
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aineisto on julkaistu teoksena History and Taxation – The Dialectical 
Relationship between Taxation and the Political Balance of Power 
(2022). 

Verokapinoista on ulkomailla julkaistu paljon kirjoja ja artikke-
leita. Niissä on käsitelty hyvinkin yksityiskohtaisesti monien maiden 
verokapinoita eri aikakausina. On kuitenkin puuttunut tutkimus, 
jossa olisi kattavasti kerätty yhteen myös protestien syitä, verolajeja, 
protestoijia, muotoja ja seurauksia.

Suomalaisista historioitsijoista erityisesti Kimmo Katajala on 
perusteellisesti selvittänyt Ruotsin vallan aikaisia verokapinoitamme. 
Venäjän vallan ajan autonomisen Suomen verokapinoista sen sijaan 
on julkaistu hyvin vähän tutkimusta, ja itsenäisyytemme ajalta tutki-
mus on puuttunut lähes kokonaan.

Itsenäisyyden ajan verokapinatutkimuksen puuttumisen tärkeim-
piä syitä on verokapinoittemme vähäisyys, joten Suomen osalta olen 
tässä joutunut tyytymään melko vaatimattomiin protesteihin. On 
pohdittava myös sitä, miksi veroprotestit eivät meillä ole nykyisin 
voimakkaampia, vaikka verotuksemme taso on kansainvälisesti hyvin 
korkea.

Kirjassa ei rajoituta veroprotestien historian esittelyyn ja analyysiin. 
Mukana on myös teemaan liittyvien kysymysten oikeustieteellistä 
käsittelyä: selvitetään veroprotestien oikeussääntöjä ja tarkastellaan 
laillisia ja laittomia vaikutusmahdollisuuksia veroihin. 

Kannessa on kustannustoimittaja Taija Haapaniemen ottamia 
kuvia Rebekan verokapinan muistomerkistä St Clearsissa Walesin 
Carmarthenshiressä. Tuo 1830- ja 1840-lukujen vaihteen kapina, jos-
sa naisiksi pukeutuneet miehet rikkoivat tulliportteja, sai rohkaisua 
Raamatustakin. Kustannustoimittajan lisäksi monet muutkin ovat 
ystävällisesti antaneet virikkeitä ja apua teokseen, mutta en tässä pal-
jasta heidän nimiään.

Helsingissä Suomen itsenäisyyspäivänä 2022

Esko Linnakangas
finanssioikeuden emeritusprofessori
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1
Tutkimuksen tarkoitus ja 

toteutus

1.1 Kapina-sanasta ja 
veroprotestimuodoista

Kapina on tarkoittanut vanhassa suomen kielessä (mm. 1600-luvun 
Raamatussa) kaikenlaista riitaa, ei ainoastaan väkivaltaa tai sillä uhkaa-
mista.1 Kapinalla on tarkoitettu myös ääntä; on puhuttu esimerkiksi 
kenkien tai kuivien puunlehtien kapinasta eli kapisemisesta. Kapi-
nointi on tarkoittanut myös hälisemistä ja meteliä. Esimerkiksi Kus-
taa II Aadolfin vuonna 1615 käyttämät sanat ”thenne bullersamma 
tijden” on Karkun pitäjästä kotoisin ollut lainsuomentaja Abr. Kolla-
nus suomentanut muotoon ”tämän capinan aica”. Vähitellen kapina 
on alkanut tarkoittaa erityisesti väkivaltaista nousua (ruots. uppror) 
esivaltaa vastaan; näin mm. vuoden 1734 laissa. Vielä 1800-luvun 
lopulla käytettiin usein sanoja ”kapina” ja ”meteli” tekemättä eroa 
niiden välillä.

1 Tarkemmin Rapola, Kielen kuvastimessa – sana- ja tyylihistoriallisia tutkielmia 
kirjasuomen aiheista (1962) s. 19–36. 
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Kapinalla on tarkoitettu myös vallankumousta, joka termi muissa 
kielissä on yleensä revolutio-johdannainen.2 Valtakunnallisia järky-
tyksiä ja kumouksia on vanhassa kielessämme sanottu myös mulk-
kauksiksi. Vielä 1800-luvun puolivälissä tyrvääläinen Antero Warelius 
pelkäsi ”pränttivapauden” tuottavan onnettomuutta, kuten ”vallat-
tomuutta, melskeitä, valtain mulkkauksia (revolutioner) ja kaikkea 
pahaa”.

Veroja voidaan vastustaa monella tavalla. Kapinalla tarkoitetaan 
nykyisin yleensä joukon nousemista voimakkaasti ja vaikka väki-
valloin esivaltaa vastaan saadakseen muutoksen epätyydyttäväksi 
koettuun asiantilaan. Pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi hallituksen 
kaataminen, vallankaappaus tai vallankumous. Lakolla tarkoitetaan 
tavallisesti työstä kieltäytymistä, jolla painostetaan työnantajaa suos-
tumaan työntekijäjärjestön vaatimuksiin. Lakoilla voidaan myös 
painostaa valtiovaltaa muuttamaan säännöksiä. Sekä kapinoita että 
lakkoja on käytetty myös verotusta koskevien vaatimusten ajamiseen. 
Muita veroprotesteja ovat esimerkiksi mielenosoitukset, joilla huo-
miota herättävästi esitetään vaatimuksia ja vastalauseita verotusta koh-
taan. Veroprotestien keinot voivat olla laillisia tai laittomia.

Tämän kirjan historiaosioissa (luvut 2 ja 3) ei tehdä tarkkaa eroa 
erilaisten veroprotestien välillä. Sen sijaan luvussa 4, jossa analysoi-
daan veroprotestien syitä, verolajeja, protestoijia, muotoja ja seurauk-
sia, veroprotesteja ryhmitellään mm. seuraavasti:

 – kapina, sota, vallankaappaus, vallankumous

 – verolakot – verojen maksamisen lopettaminen ja yllyttäminen 
siihen

 – työn tai muun toiminnan keskeyttäminen ja sillä uhkailu

 – maksaminen sulkutilille yms.

 – veronkannon estäminen, mellakointi, vahingonteko

 – marssit, kokoukset ja rauhalliset mielenosoitukset

 – vetoomukset hallitsijalle, muille päättäjille tai äänestäjille

 – veropako, veron kiertäminen ja verorikokset.

2 Verovallankumouksella tarkoitetaan usein yksinkertaisesti verojen alentamista. 
Esim. Daily Mail 21.9.2022: Freedom begins with tax cuts – Liz Truss last night 
signalled a tax revolution to try to boost flagging economic growth.
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1.2 Aikaisemmista tutkimuksista

Verokapinoista ulkomailla julkaistuista tutkimuksista on tässä kir-
jassa hyödynnetty erityisesti David F. Burgin tutkimusta A World 
History of Tax Rebellions – An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, 
and Riots from Antiquity to the Present (2004), jossa on kunkin 
verokapinan kohdalla viittauksia alkuperäislähteisiin. Kirjassa selos-
tetaan verokapinat aikajärjestyksessä. Muita keskeisiä lähteitä on ollut 
Wikipedia, erityisesti sen noin 70-sivuinen List of historical acts of tax 
resistance ja listat eräiden valtioiden veroprotestoijista.

Apua on ollut myös EATLP:n (European Association of Tax Law 
Professors) kongressin pohjalta julkaistusta teoksesta History and 
Taxation – The Dialectical Relationship between Taxation and the 
Political Balance of Power (2022). Teoksen alussa (s. 1–38) on P. H. J. 
Essersin yleisraportti. Yleisraportin jälkeen on teemaraportteja. Niistä 
ensimmäisessä (s. 39–58) C. Stebbings käsittelee mm. verojen ja val-
lankumousten suhdetta. Tämän jälkeen C. Osterloh-Konrad selvit-
tää natsi-Saksan veropolitiikkaa (s. 59–68) ja Z. Kukulski ja M. Sek 
tarkastelevat Euroopan entisten kommunistivaltioiden verojärjestel-
miä (s. 69–73). Seuraavaksi (s. 75–99) B. (Bruno) Peeters ja R. Smet 
selvittävät fiskaalista federalismia ja osavaltioiden verotusoikeut-
ta. Tämän jälkeen (s. 101–125) W. Schön tarkastelee demokratian 
fiskaalisia haasteita. Seuraavan teemaraportin (s. 127–134) on kir-
joittanut S. J. C. Hemels; se koskee naisten äänioikeustaistelua ja 
sen yhteyttä verotukseen. Viimeisen teemaraportin (s. 135–143) on 
laatinut G. Bizioli, ja sen aiheena ovat EU-verot. Teoksesta valtaosa 
muodostuu 26:sta kansallisesta raportista (s. 145–749).3

Suomalaisista lähdeteoksista tärkeimmät ovat Kimmo Katajalan 
tutkimukset: vuodelta 1994 oleva Nälkäkapina – Veronvuokraus ja 
talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683–1697 sekä Suomalainen 
kapina – Talonpoikaislevottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomes-
sa Ruotsin ajalla (n. 1150–1800), joka ilmestyi vuonna 2002. Myö-
hempien aikojen suomalaisista veroprotesteista on löytynyt aineistoa 
erityisesti digitoiduista sanomalehdistä mm. hakusanoilla verokapina, 

3 Ks. myös Linnakangas, Historia ja verotus, Verotus 2022 s. 598 ss., jossa selos-
tetaan maakohtaisia raportteja. 
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verolakko ja veroprotesti. Vanhojen sanomalehtien käyttö vero-oikeu-
dellisen tutkimuksen lähdeaineistona on uutta.

1.3 Kirjan tarkoitus ja jäsentely

Vaikka verokapinoista ja muistakin verolakoista on kirjoitettu ulko-
mailla paljon, on puuttunut tutkimus, jossa olisi analysoitu kootusti 
veroprotestien esiintymistä, syitä, kohteita, muotoja ja seurauksia. 
On myös puuttunut historia- ja oikeustieteellinen tutkimus Suomen 
itsenäisyyden ajan veroprotesteista. Tällä julkaisulla paikataan noita 
tutkimusaukkoja. Vaikka tässä selvitetään myös lakien sisältöä, pai-
nopiste ei ole tulkintajuridiikassa vaan tutkimus on ennen kaikkea 
verohistoriallinen ja veropoliittinen.

Kirjan luvussa 2 käsitellään ulkomaisia veroprotesteja ja niiden 
maantieteellistä jakautumista aikakausittain – lähtien ajasta ennen 
ajanlaskumme alkua ja edeten nykypäivään. Luvussa 3 tarkastellaan 
suomalaisten veroprotestien historiaa keskiajalta meidän päiviimme.

Luvussa 4 analysoidaan kootusti taulukkojenkin avulla veropro-
testien syitä, verolajeja, protestimuotoja ja veroprotestien seurauksia. 
Tällainen lähestymistapa on vero-oikeudellisessa tutkimuksessa uutta.

Luvussa 5 esitellään veroprotestien oikeussääntöjä ja sitä, mitkä 
ovat meillä lailliset ja laittomat keinot vaikuttaa verotukseen. Päätös-
luvussa 6 tutkitaan vapaaehtoisuutta verotuksessa ja veron käyttö-
tarkoituksen valintaoikeutta sekä pohditaan verotuksen ikuisuutta 
ja veroprotestien tulevaisuutta. Kirjan lopussa on luettelo keskeisistä 
käytetyistä lähteistä sekä asiahakemisto. 
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2.1 Veroprotestien määrästä ja 
maantieteellisestä jakautumisesta

David F. Burgin vuonna 2006 ilmestyneessä verokapinakirjassa 
selostetaan kautta aikojen 389 verokapinaa. Kaksitoista eniten veroja 
vastaan kapinoinutta aluetta olivat seuraavat (luvut ilmaisevat kapi-
noiden määrän):

Ranska 78 
Britannia 46
Kiina 32
Rooman valtakunta 28
Bysantti ja Itä-Rooma 18
Japani 18
Espanja ja Habsburgien imperiumi 14
Italia 14
Egypti 13
Itävallan imperiumi 13
Turkin sulttaanikunta 13
USA 11
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Kärkikaksikon verokapinat jakautuivat aikakausittain seuraavasti:

 Ranska Britannia  
Ennen 1200-lukua 11 3
1200-, 1300- ja 1400-luvut 25 12
1500-luku 16 3
1600-luku 16 7
1700-luku 4 9
1800-luku 1 10
1900-luku 3 1
2000-luvun alusta 2020-luvulle 2 1
 78 46

Pohjoismaisista verokapinoista tuossa kirjassa mainitaan seuraavat 
määrät:

Ruotsi 8
Norja 6
Islanti 3
Tanska 2
Suomi 1

Wikipediassa vuoden 2022 alussa lueteltiin ajanlaskumme alusta 
 alkaen 372 veroprotestia. Burgin kirjan 389 verokapinaa ja Wiki-
pedian 372 veroprotestia jakautuivat aikakausittain seuraavasti:

 Burg Wikipedia
Ennen ajanlaskumme alkua (eaa.)  18 0
Ajanlaskumme alusta 1100-luvun loppuun 66 5
1200-luku 15 2
1300-luku 38 3
1400-luku 11 1
1500-luku 45 14
1600-luku 39 12
1700-luku 59 23
1800-luku 56 80
1900-luku 34 137
2000-luku 8 95
Yhteensä 389 372
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Seuraavaksi selostetaan verokapinoita ja muita veroprotesteja aika-
kausittain ja alueittain. Tässä kirjassa esitellään, analysoidaan ja luo-
kitellaan noin 700 veroprotestia, joista puolensataa on Suomesta. 
Protestien suuren määrän vuoksi esitystapa on varsin luetteleva, ja 
suurelta osin tyydytään melko yleisluonteisiin lähdeviittauksiin.

2.2 Veroprotestit aikakausittain ja 
alueittain

2.2.1 Ennen ajanlaskumme alkua4

Muinaismesopotamialaista Sumerin Lagašin kaupunkivaltiota johti 
2000-luvulla eaa. korruptoitunut kuningas Lugalanda. Hänen aika-
naan rikkaat ja ylimystö riistivät kansaa ja kohtelivat sitä mielival-
taisesti mm. verottamalla ankarasti. Papisto oli mukana riistämässä 
mutta sitä ärsytti palatsin suuri maallinen valta ja se, että palatsi 
oli vienyt papiston parhaat maat. 2300-luvulla eaa. vallan kaappasi 
Urukagina. Kaappauksen sanotaan tapahtuneen kansan tuella, mut-
ta todellinen vallankaappauksen organisoija oli luultavasti papisto, 
jonka etuja oli poljettu. Savitaulumerkintöjen mukaan jumala käski 
Urukaginan uudistamaan yhteiskuntaa. Urukagina vähensikin viran-
omaisten vaatimia ankaria maksuja, lahjuksia ja veroja sekä pienensi 
veronkantajien ja tarkastajien määrää. Uudistukset jäivät lyhytikäi-
siksi.

Assyrian ja Babylonian hallitsijat myönsivät vuosien 2000–500 eaa. 
tienoilla vapauksia päivätöistä ja muista veroista tiettyjen kaupun-
kien syntyperäisille kansalaisille. Verohelpotukset johtuivat ilmeisesti 
sota- ym. tarkoituksiin kuninkaalle kerättyjen verojen vastustuksesta 
kyseisissä kaupungeissa. Tähän ehkä viittaa myös Jerusalemin raken-
nustöiden keskeyttämistä koskevan raamatunkohdan teksti (Vanha 
Testamentti, Esran kirja 4:13):

”Siksi ilmoitamme kuninkaalle, että jos tuo kaupunki rakennetaan ja sen 
muurit saatetaan kuntoon, he eivät sen jälkeen enää maksa verojaan ja 
muita maksujaan eivätkä tulleja, ja näin kuninkaan tulot vähenevät.”

4 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 1–21.
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Antiikin kreikkalaiset kaupunkivaltiot perustivat vuonna 478 eaa. 
 Persian uhkaa vastaan liittouman, jonka keskuksena toimi alun perin 
Deloksen saari. Liittoumaa kutsutaan mm. Deloksen meriliitoksi ja 
Ateenan imperiumiksi. Sen jäsenten oli yleensä maksettava jäsenyy-
destään vuosittaista rahaveroa. Liiton toiminta perustui suuren lai-
vaston ylläpitoon, ja tämä vaati paljon rahaa. Veron suuruus pysyi 
suhteellisen samana peloponnesolaissodan alkuun (431 eaa.) saakka, 
mutta maksut nousivat sodan aikana, jolloin monet liiton jäsen-
kaupungit alkoivat kapinoida Ateenan ylivaltaa vastaan. Liitto lakkasi 
Spartan kukistettua Ateenan peloponnesolaissodassa vuonna 404 eaa.

Egyptissä hallitsi vuosina 362–360 eaa. faarao Teos. Rahoittaak-
seen sotaretken Persiaa vastaan ja palkatakseen siihen kreikkalaisia 
palkkasotilaita Teos nosti rajusti verotusta. Tästä seurasi kapina, joka 
johti hänen syrjäyttämiseensä. Myöhemmin faarao Khabash poikansa 
kanssa johti kapinaa persialaisia valloittajia ja heidän ankaraa verotus-
taan vastaan 340- ja 330-luvuilla eaa. Egyptiläisten viha persialaisia 
kohtaan oli niin voimakas, että Aleksanteri Suuren valloitusta vuonna 
332 eaa. pidettiin tervetulleena.

Vuosina 264–241 eaa. oli ensimmäinen puunilaissota Rooman ja 
Karthagon välillä. Sota alkoi paikallisena yhteenottona Sisiliassa, tais-
teluja käytiin myös Afrikassa ja merellä. Ensimmäistä puunilaissotaa 
seurasi Karthagon sisällä palkkasoturien sotana tunnettu raaka kapina 
240–238 eaa., joka sekin liittyi myös ankaraan verotukseen.

Rodoksen saaren ja Bysantin kaupunkivaltion välillä käytiin sota 
vuonna 220 eaa., kun Rodos vastusti Bysantin asettamia Dardanellien 
salmen läpi kulkevien laivojen veroja.

Palestiinassa vuoden 220 eaa. tienoilla epäonnistunut asukkaiden 
verokapina liittyi Egyptin faaraolta hankittuun veronvuokraoikeu-
teen. Vuoden 200 eaa. paikkeilla kritiikin kohteena Egyptissä olivat 
tarkastajat, jotka mittasivat viljana ja muina luonnontuotteina kan-
netut verot ja lähettivät ne eteenpäin. Heidän ja heidän apulaistensa 
menettelytapoja pidettiin raakoina, joten niitä vastaan protestoitiin. 
Vuonna 113 eaa. Egyptissä veronvuokraaja vaati poliisivoimia apuun, 
koska hän kärsi suuria tappioita oliiviöljyn ym. tuotteiden siirryttyä 
laajasti pimeille markkinoille.

Kiinassa myönnettiin 100-luvulla eaa. veronhuojennuksia ahke-
rille maanviljelijöille viljasatojen parantamiseksi, mutta tavoiteltuja 
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tuloksia ei saavutettu. Veroprotesteihin vastattiin myös antamalla 
veroja anteeksi. Vuonna 81 eaa. Kiinassa arvosteltiin talonpoikien 
maaverojen, henkiverojen ja päivätöiden ankaruutta huonoina vuo-
sina.

Juudeassa käytiin esimerkiksi 60-luvulla eaa. valtataistelua fariseus-
ten ja saddukeusten välillä, ja siinä oli kysymys myös verojen vastus-
tamisesta.

Rooman valtakunnassa Caesarin murhan (44 eaa.) jälkeinen hallit-
sijakolmikko ryhtyi konfiskoimaan senaattorien ja muiden rikkaiden 
omaisuutta ja määräsi monenlaisia uusia veroja. Ankarat verotustoi-
met kohdistettiin myös Rooman aasialaisiin provinsseihin. Seuran-
neet kapinat kukistettiin ankarasti. On sanottu, että verot ja maksut 
veivät Aasian provinssit vararikkoon sukupolven ajaksi. Vuonna 
31 eaa. mm. varakkaat entiset orjat kapinoivat väkivaltaisesti Octa-
vianuksen (myöh. Augustus) määräämiä kovia veroja (esim. tulovero 
25 % vuositulosta) vastaan. Augustuksen hallintokauden alussa vuosi-
na 26–24 eaa. oli Egyptissä Rooman veronkantajia vastaan aseellinen 
kapina, joka kukistettiin voimakeinoin.

2.2.2 Ajanlaskumme alusta 500-luvun loppuun5

Vuonna 6 Rooman keisari Augustus esitti 5 %:n perintöveroa. Vas-
tustus oli voimakasta. Siksi Augustus uhkasi vielä pahemmilla vaihto-
ehdoilla ja näin sai esittämänsä veron hyväksytyksi. 

Juudas Galilealainen oli juutalainen kansanjohtaja, joka vastusti Quiri-
niuksen (Kyrenius) Juudean maakunnassa noin vuonna 6 määräämää 
väestönlaskentaa Rooman verotusta varten. Hän rohkaisi juutalaisia ole-
maan rekisteröitymättä ja näin olemaan maksamatta veroja Roomalle.

Kiinassa Wang Mang kaappasi vallan vuonna 9 ja perusti Quin-dynas-
tian. Ensi töikseen hän tuomitsi Han-dynastian aikana käytetyn vero- 
ja päivätyöjärjestelmän. Hän otti käyttöön rangaistusveron, joka koski 
mm. talonpoikia, jotka jättivät maansa viljelemättä, ja kansalaisia, 

5 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 21–59. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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jotka kieltäytyivät tekemästä työtä. Hän otti käyttöön ammattilaisten 
tuloveron, joka oli 10 % voitosta. Wang Mang perusti myös valtion 
viina- ja suolamonopolin. Hänen sanotaan pyrkineen tasa-arvoon 
ja harmoniaan, mutta seurauksena oli katastrofia ja kapinaa. Wang 
Mang surmattiin vuonna 23, ja Han-dynastia palasi valtaan. Vuon-
na 30 Kiinassa kapinointi kohdistui maaverotukseen ja sitä varten 
luotuun kiinteistöjen rekisteröintijärjestelmään. Vuonna 116 Kiinan 
lounaisen alueen päälliköiden tiedetään kapinoineen ankaraa vero-
tusta vastaan.

Tiberiuksen keisarikauden aikana (v. 14–37) Rooman valtakun-
nassa oli useita kapinoita, jotka liittyivät myös verotukseen. Pohjois-
Afrikassa, joka oli erittäin merkittävä viljantuottaja, oli vuosina 17–24 
laaja aseellinen kapina, jossa mm. protestoitiin roomalaista verotusta 
ja sotaväenottoja vastaan. Kapina päättyi kapinajohtajan Tacfarinatin 
surmaan. Välittömiä seurauksia oli Tunisian tasangon maaverotuk-
sen korottaminen ja paimentolaisheimojen liikkuvuuden rajoittami-
nen. Vuonna 21 myös gallialaisia heimoja kapinoi mm. roomalaisia 
veroja ja velkoja kohtaan. Tämäkin kapina tukahdutettiin väkival-
taisesti. Vuonna 28 Reinin alajuoksulla friisit kapinoivat roomalais-
ten harjoittamaa ahneutta ja virkaintoista verotusta vastaan. Sadat 
roomalaiset saivat tuossa yhteydessä surmansa tai tekivät itsemurhan, 
minkä keisari Tiberius yritti salata senaatilta ja kansalta. Vuonna 36 
Vähän-Aasian Kappadokiassa kilikialaiset yrittivät välttää verotuksen 
yksinkertaisesti muuttamalla Taurus-vuorille. Lopulta roomalainen 
Syyrian hallitsija Vitellius lähetti 4 000 legioonalaista piirittämään 
pakoalueen ja kukistamaan kapinan. Piirittäjät tappoivat ne, jotka 
yrittivät paeta.

Tiberiusta seurasi Rooman keisarina hullu despootti  Caligula 
vuonna 37. Erikoisten hankkeittensa rahoittamiseksi hän paitsi 
korotti entisiä veroja myös keksi paljon aivan uusia. Veroa ryhdyttiin 
kantamaan mm. elintarvikkeista, vaatteista, asiakirjoista, kuljetuspal-
veluista ja seksipalveluista. Virisi ankaria protesteja, joiden tukahdut-
tamisessa monia kuolikin. Vuonna 41 Caligula 28-vuotiaana kuoli 
salaliittolaisten tikariniskuihin.

Vuonna 55 monien Egyptin alueiden veronkantajat vaativat 
helpotuksia veroihin, koska näiltä alueilta oli lähtenyt väkeä vero-
ja pakoon. Verot oli käytetty muiden imperiumin alueiden hyväksi 



27

2  Ulkomaisten veroprotestien historia

ja sotatarkoituksiin, eikä kansa hyväksynyt sellaista. Veronkantajat 
uhkasivat tyhjentää toimistonsa, jos helpotuksia ei saataisi. Rooman 
hallinto vastasi pakottamalla viljelijöitä muuttamaan autioituneille 
alueille.

Vuonna 58 Rooman valtakunnassa protestoitiin voimakkaasti 
veronkantajien suuria vaatimuksia. Keisari Nero ehdotti inhimilli-
syyden nimissä kaikista välittömistä veroista luopumista. Senaattorit 
kiittelivät nerokasta ideaa mutta vastustivat hanketta, sillä jos verot 
poistettaisiin, valtakunta kuolisi varojen puutteeseen. Vaikka välittö-
mistä veroista ei luovuttu, mm. verotusmenettelyä kehitettiin.

Vuosina 60–61 Britanniassa oli kelttiheimojen kapina roomalai-
sia valloittajia vastaan. Kapinaa, jolla oli liittymiä myös verotukseen, 
johti ikeenien kuningatar Boudicca. Roomalaiset surmasivat noin 
80 000 brittiä, ja maa liitettiin entistä tiiviimmin Rooman valtakun-
taan. Boudiccaa pidetään nykyisin brittien kansallissankarina.

Vuoden 64 tulipalossa Rooman kaupungista tuhoutui puolet, ja 
jälleenrakennus johti suuriin veronkorotuksiin. Vuonna 68 Gallias-
sakin kapinoitiin Rooman määräämiä ankaria veroja vastaan.

Ajanlaskumme alussa Juudean juutalaiset selootit vastustivat Roo-
man määräämää veroa. Jeesustakin syytettiin verokapinaan yllyttä-
misestä. Vuonna 70 tapahtuneen Jerusalemin temppelin tuhoamisen 
jälkeen juutalaiset, erityisesti Egyptissä maanpaossa olevat, kieltäytyi-
vät maksamasta Roomalle temppeliveroa, jota kerättiin pakanatemp-
pelien ylläpitoa varten. Roomalaiset vastasivat tuhoamalla juutalaisten 
temppeleitä.

Vuonna 212 keisari Caracalla antoi lain, jonka mukaan Rooman 
valtakunnan kaikille vapaille miehille annettiin täysi Rooman kan-
salaisuus. Uudistuksella pyrittiin mm. saamaan enemmän verotulo-
ja provinssien asukkailta ja lisäämään heidän määräänsä armeijassa. 
Vasta lauseena uusille veroille joukko egyptiläisiä lopetti maansa vil-
jelyn ja lähti kodeistaan, mikä heikensi Rooman valtakunnan tämän 
alueen taloutta voimakkaasti.

230-luvulla keisari Maximinus I:n aikana erityisesti varakkaat 
nousivat vastustamaan veroja, joita korotettiin sotien aiheuttamien 
kustannusten vuoksi. Verokapina alkoi Karthagosta. Omat sotilaat 
lopulta surmasivat Maximinuksen.
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Keisari Diocletianuksen hallituskaudella (284–305) ja sen jälkeen 
maatalousmaan hylkääminen vastauksena ankaralle verotukselle oli 
ongelma, jonka seuraukset olivat Rooman imperiumille katastrofaa-
liset. Kapinointi 290-luvulla Egyptissä liittyi myös Rooman impe-
riumin uusiin veroihin.

Keisari Maxentiuksen johtama brutaali kapina Roomassa alkoi 
vuonna 306 mm. vastustuksena yritykselle rekisteröidä kansalaiset, 
myös plebeijit, henkiveroa varten. Sodan seurauksena valtakunnan 
ainoaksi keisariksi tuli Konstantinus Suuri, joka hallitsi vuoteen 337 
saakka. Hän salli kristinuskon harjoittaminen Roomassa ja myös 
palautti kirkolle tältä takavarikoidun omaisuuden.

Rooman valtakunnan eri puolilla oli 300-luvun lopulla ja 400-luvun 
alussa useita verokapinoita. Vuosina 365–366 armeijan komentaja 
Prokocius yritti vallankaappausta ja sai tukijoita mm. raskaan vero-
tuksen vastustajista. Tukea tuli mm. Konstantinopolin asukkailta, 
mutta kapina epäonnistui. Vuonna 372 Pohjois-Afrikassa sotilashen-
kilö Firmus aloitti kapinan, joka liittyi myös veronkantoon. Vuosina 
374–375 kapinoitiin Mauretaniassa, vuonna 375 myös Pannoniassa 
ja vuonna 375 Traakiassa. 380-luvulla uusia veroja vastaan kapinoi-
tiin Antiokiassa ja 400-luvun alussa Galliassa.

Vuonna 450 Rooman keisari Valentianus III antoi mm. konsu-
leille, preetoreille ja senaatille määräyksiä, jotka olivat seurausta mm. 
korkeiden maaverojen vastustuksesta. Verot olivat suuria mm. van-
daalien hyökkäysten vuoksi. Bysantissa, Rooman imperiumin itäosas-
sa, keisari Leo I kieltäytyi vuosina 458–459 maksamasta Pannonian 
itägooteille suojelumaksun luonteista veroa.

460-luvulla Galliassa Toulousen seudun asukkaat yrittivät piis-
pansa Bibianuksen avulla saada visigoottien kuninkaalta Teoderikilta 
helpotuksia raskaaseen verotaakkaansa ja siinä osittain onnistuivatkin.

Bysantissa oli 500-luvulla useita veroprotesteja. Vuonna 502 Itä-
Rooman eli Bysantin keisari Atanasios I kieltäytyi maksamasta veroa 
persialaisille, joiden kanssa oli ollut rauha 60 vuotta. Muutaman vuo-
den päästä hän suostui maksamaan kohtuullisen vuotuisen maksun. 
520-luvun lopulla oli Tarsuksessa suuria mielenosoituksia veroja vas-
taan.

Vuonna 532 keisari Justinianuksen hallituskaudella Konstanti-
nopolissa osoitettiin mieltä mm. epäsuosittuja veroja, veronkantajia 
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ja muuta hallintoa vastaan. Ankara verotus oli raunioittanut mm. 
talonpoikien talouksia. Mielenosoituksia seurasi Nika-kapina. Se liit-
tyi kilpa-ajoihin, joissa fanit jakautuivat sinisiin ja vihreisiin. Siniset 
edustivat lähinnä maanomistajaluokkaa ja vihreiden johto lähinnä 
kauppaa ja teollisuutta; keisari Justinianus oli sinisten kannattaja. 
Kapinan yhteydessä suuria osia kaupungista paloi maan tasalle ja 
30 000–50 000 ihmistä sai surmansa.

Vuonna 540 alkoi kapinointi veroja vastaan Lazicassa, nykyisessä 
Jordaniassa. 550-luvulla persialaiset ja roomalaiset tekivät viisikym-
menvuotisen rauhansopimuksen, jossa Persia luopui kaikista Lazicaa 
koskevista vaatimuksistaan ja sai vastineeksi tietynsuuruisen vuosit-
taisen maksun.

Myös Kiinassa noustiin veroja vastaan. 400-luvulla kapinoihin osal-
listui mm. buddhalaisia munkkeja. 500-luvun lopulla veroja vältettiin 
mm. väärentämällä verotuksen perustana olevia tietoja, esimerkiksi 
aikuisia miehiä ilmoitettiin lapsina tai vanhuksina sekä muodostettiin 
keinotekoisia perheitä.

Frankkien valtakunnan perusti vuonna 486 kuningas Klodovig, 
joka lopetti roomalaisten herruuden Galliassa. Klodovigin kuoltua 
vuonna 511 valtakunta jaettiin hänen poikiensa Teoderik I Klodo-
mirin, Kildebert I:n ja Klotar I:n kesken. Veljiensä kuoltua Klotar 
tuli koko frankkien valtakunnan kuninkaaksi. Valtakunnassa oli 
540-luvulta vuosisadan loppuun maa- ja muita veroja vastaan useita 
protesteja, joihin osallistui myös piispoja.

Limoges´n asukkaat paikallisen papiston rohkaisemina mellakoi-
vat vuonna 578 veronkantoa vastaan. Hallitus vastasi mm. kidutta-
malla ja ristiinnaulitsemisella ihmisiä. Myöhemmin hallitsija katui ja 
peruutti veron.

2.2.3 600-luvulta 1100-luvun lopulle6

Aleksandrian kaupunki Egyptissä oli Aleksanteri Suuren vuonna 
331 eaa. perustama. Rooma sai Egyptin haltuunsa vuonna 30 eaa. 
Vuonna 619 Persian kuningas otti haltuunsa Aleksandrian, ja vuonna 

6 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 60–81. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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641 kaupunki joutui arabeille. Neljä vuotta myöhemmin aleksandria-
laiset ottivat avosylin vastaan bysanttilaiset valloittajat, koska arabien 
perimät verot olivat olleet erittäin raskaita. Pian kuitenkin arabit val-
loittivat kaupungin takaisin.

Vuonna 665 Karthagon sotilaskuvernööri kieltäytyi maksamasta 
Bysantin keisarin Konstans II:n kantamia kohonneita veroja. Kapi-
na päättyi lopulta Bysantin sotilaallisiin ja alueellisiin menetyksiin. 
720-luvulla protestin kohteena olivat Bysantin keisarin Leo III:n Roo-
masta ja Italiasta vaatimat verot arabeja vastaan sotimiseen. Paavi Gre-
gorius II ei hyväksynyt näitä veroja; kuninkaan ja paavin välit olivat 
muutoinkin huonot. Samoihin aikoihin myös Kreikassa kapinoitiin 
Leo III:n ankaria veroja vastaan. 820-luvulla Bysantissa kapinoitiin 
veronkantajia vastaan ja veroja jouduttiinkin alentamaan.

Kiinassa veroprotestit 700-luvulla liittyivät mm. buddhalaisiin 
aktivisteihin ja vaeltelevien kotitalouksien rekisteröimiseen. Kysy-
mys oli mm. maa- ja henkiveroista sekä suola- ja rautamonopolista. 
800-luvun alussa protesteissa oli kysymys mm. korotetun teeveron 
kiertämisestä. 800-luvun lopulla tilanne oli monin paikoin katas-
trofaalisen huono korkeiden verojen ja kuivuuden vuoksi: jouduttiin 
jopa myymään lapsia orjiksi ja vuokraamaan vaimoja muiden palve-
lijoiksi. Monet talonpojat ryhtyivät rosvoiksi, ja rosvoamisesta tuli 
tärkeä verojen vastustamisen keino.

800- ja 900-lukujen vaihteessa Italian Limontan talonpojat protes-
toivat isäntiänsä vastaan. Protesti kohdistui ennen kaikkea lisättyihin 
päivätöihin oliivitiloilla.

900-luvun alussa Irakissa kapinoitiin beduiinien, talonpoikien ja 
veronvuokraajien kesken. Vuonna 917 Basrassa alkaneessa kapinassa 
kauppiaat protestoivat uusia veroja, jotka olivat nostaneet mm. veh-
nän ja leivän hintoja.

Bulgarian ja Bysantin välillä sodittiin mm. vuosina 913–927. Sodan 
provosoi Bysantin keisarin Aleksanterin päätös lopettaa vuotuisen 
veron maksaminen Bulgarialle. Sotilaallisen aloitteen teki kuiten-
kin Bulgarian Simon I, joka halusi valloittaa Bysantin valtakunnan. 
Simon I:n kuoltua vuonna 927 valtaan nousi hänen poikansa Pietari 
I, ja rauhansopimuksen mukaan Bysantin oli maksettava vuotuista 
veroa Bulgarialle. 930-luvun puolivälissä Bysantin valtakunnassa eräät 
slaavilaiset heimot Peloponnesoksella kieltäytyivät maksamasta veroja 
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keisari Romanos Lekapenoksen hallinnolle. Veroja ei alennettu, mutta 
niitä ei sentään korotettu niin kuin oli uhattu tehdä.

Fatimidien vuonna 969 suorittamaa Egyptin haltuunottoa edel-
si talonpoikien ja ylhäisön kapina maaveroja vastaan. Fatimidit, 
jotka polveutuivat Muhammedin tyttärestä Fatimasta, kuuluivat 
šiiamuslimien dynastiaan, joka sitten hallitsi Egyptiä vuoteen 1171 
saakka.

Verotuksen historiassa paljon huomiota on saanut nimellä dane-
geld (Tanskan vero) kutsuttu suoritus, jota englantilaiset alun perin 
(mm. vuonna 991) maksoivat viikingeille, jotta nämä eivät ryöstäisi 
heitä. Danegeld oli talonpojilta peritty suojelumaksu, jollaista perit-
tiin muuallakin – ilmeisesti myös Suomen rannikolla. Maksusta tuli 
hyvin epäsuosittu. Sen kerääminen synnytti verisiä kapinoitakin, 
mutta sen kerääminen jatkui 1100-luvulle saakka.

Vuonna 1080 Tanskan kuninkaaksi nousi Knuut Pyhä. Hän pyr-
ki kasvattamaan valtaansa ja julisti kaiken käyttämättömän maan ja 
hylkytavaran kuuluvan kruunulle. Hän myös pyrki vakiinnuttamaan 
kirkollisveron eli kymmenysten maksun. Knuut Pyhä katsoi olevansa 
oikeutettu Englannin kruunuun ja suunnitteli hyökkäystä sille suun-
nalle. Ennen kuin laivasto pääsi liikkeelle, Juutinmaan eteläosassa 
kuitenkin syttyi talonpoikaiskapina, jota pidetään verokapinana.7 
Kuningas Knuut miehineen pakeni kirkkoon, mutta kapinalliset 
murtautuivat sisään ja tappoivat koko seurueen.

Bysantin keisarina oli 900-luvun lopusta vuoteen 1025 asti Basi-
leios II, joka muistetaan ennen kaikkea käymistään lukuisista sodista 
eri vihollisia (mm. bulgaareja ja fatimideja) vastaan. Sodat vaativat 
paljon varoja ja veroja, mikä aiheutti vastustusta papistossa. Basileiok-
sen kuollessa ankarat verolait olivat yhä voimassa mutta valtakunnan 
kassassa oli valtavasti varoja; siksi parilta edelliseltä vuodelta ei ollut 
kannettu maa- ja liesiveroa. Vuonna 1040 bulgaarit suuttuivat vaati-
muksesta maksaa Bysantille veroa luonnontuotteiden sijasta rahana 
ja nousivat kapinaan.

7 Talonpoikien kapinoita oli Tanskassa myös vuosina 1249, 1313, 1438–1441, 
1473 ja 1534. Ks. teoksessa Essers (ed.), History of Taxation (2022) oleva Tans-
kan kansallinen raportti (s. 243 ss.).
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Vuonna 1041 Englannin Worcesterin kaupungin asukkaat kapi-
noivat Tanskan ja Englannin kuninkaan keräämää veroa (danegeld) 
vastaan ja tappoivat kaksi veronkantajaa. Kuningas kosti polttamal-
la koko kaupungin maan tasalle. Vuoden 1057 paikkeille sijoittuu 
legenda Lady Godivasta, joka vain pitkiin hiuksiinsa verhoutuneena 
ratsasti Coventryn katuja protestina miehensä kantamille ankarille 
veroille. Vaikka tämä aatelisnainen on ilmeisestikin ollut olemassa, 
alaston veroprotestiratsastus ei ole uskottava, kuten ei myöskään se 
joskus esitetty teoria, että alastomana ratsastamisella olisi pyritty pois-
tamaan hevosista perityt tullimaksut.8

1180- ja 1190-lukujen vaihteessa Ranskassa protestoitiin Philip II:n 
ankaraa veroa, joka oli tarkoitettu sulttaani Saladinia vastaan tehtä-
vään ristiretkeen. Samoihin aikoihin ristiretkivero säädettiin Britan-
niassa verojärjestelmän pysyväksi osaksi.

Vuonna 1197 Bysantin keisari yritti verottaa Konstantinopolin 
asukkaita saadakseen varoja eräiden suojelurahojen maksamiseksi. 
Asukkaat kieltäytyivät, jolloin keisari yritti kerätä varat irrottamal-
la arvokkaita koristeita vanhoista haudoista. Bysantti alkoi menettää 
suurvalta-asemaansa, ja valtakunta jaettiin neljännen ristiretken jäl-
keen vuonna 1204.

Vuonna 1198 oli Puolassa verokonflikteja, joihin osallistui niin 
Wrocławin piispa kuin talonpoikaryhmiäkin. Kiistoja oli siitä, keiden 
pitäisi hyötyä verotuloista ja keiden olisi maksettava veroa keille. 

2.2.4 1200-luku9

1200-luvun alussa Puolassa Wrocławin piispa riiteli Sleesian herttuan 
Henrik Parrakkaan kanssa kymmenysten maksutavasta, jonka piispa 
tahtoi muuttaa oravannahoista näädännahoiksi, viljaksi, hunajaksi ja 
kolikoiksi. Asiassa päästiin kompromissiin. Samalla vuosisadalla Puo-
lassa riideltiin mm. veronvuokrauksesta. Veronmaksusta kieltäytyviltä 
uhattiin mm. kieltää sakramentit ja kirkolliset hautajaiset.

8 Ks. myös Tieteen Kuvalehti Historia 15/2022 s. 17. 
9 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 83–97. Wikipedia List of 

historical acts of tax resistance.
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Verohistorian tunnetuimpia asiakirjoja on vuodelta 1215 oleva 
Magna Carta, joka vastaa osittain monien maiden perustuslakeja. 
Se säädettiin alun perin rajoittamaan Englannin kuninkaan Juha-
na Maattoman valtaa. Magna Cartassa kuningas lupasi kunnioittaa 
aatelisten oikeuksia. Asiakirjan mukaan veroihin vaadittiin aatelisten 
edustajien suostumus. Magna Cartaa tarkistettiin vuosina 1216, 1217 
ja 1225, joista viimeksi mainitun vuoden versio hyväksyttiin myös 
parlamentissa.

Vuonna 1222 Unkarissa kuningas Andreas II joutui hyväksymään 
ns. kultaisen bullan, jossa aatelisille ja kirkolle taattiin vapautus kai-
kista veroista.

1200-luvun Englannissa päivätyöriidat johtivat oikeudenkäyntei-
hin ja yhteenottoihin. Esiintyi myös paronien protesteja ristiretkien 
rahoittamiseksi kerättäviä veroja vastaan.

Ranskassa 1270-luvun alussa protestoitiin uusia veroja, joita kunin-
gas Ludvig IX vaati vanhimman poikansa aateloimista ja ristiretkeä 
varten. Kuningas kuoli tuolla ristiretkellä ruttoon Tunisiassa. – Roo-
man kirkko avusti taloudellisesti maallisia hallitsijoita näiden tehdessä 
ristiretkiä Eurooppaan ja Pyhälle Maalle. Paaviakin vastaan kapinoi-
tiin, hänet vangittiin ja häntä pahoinpideltiin.

Ruotsissa säädettiin vuonna 1280 aatelisto vapaaksi kaikista veroista, 
paitsi aateliston suostumuksella poikkeusoloissa. Vastineeksi aatelisto 
sitoutui palvelemaan kuningasta ja varustamaan hevosia armeijalle.

Sisiliassa oli vuonna 1282 suuria ja verisiä mellakoita, joiden yhtenä 
osasyynä olivat Ranskan kuninkaan Ludvig IX:n veljen Kaarle Anjou-
laisen vaatimat veronkannot. Kaarle oli mm. Etelä-Italian kuningas.

Bysantin Anatoliassa Vähässä-Aasiassa ankara verotus, päivätyöt ja 
veronvuokraus aiheuttivat vuonna 1280-luvulla niin suuria kapinoita 
ja joukkopakoja, että verojärjestelmä romahti eikä aluetta puolustavaa 
armeijaakaan voitu enää rahoittaa.

Firenzen tasavallassa oli veroprotesteja, jotka johtuivat Arezzoa ja 
Pisaa vastaan käydyn pitkittyneen sodan kustannuksista. Vuonna 
1288 käyttöön otettu sotavero, jota vielä seuraavana vuonna korotet-
tiin, aiheutti niin laajan protestin, että hallituksen oli pakko luopua 
siitä.

Vuonna 1296 Ranskassa sisterssiläiset (katoliset munkit) kapinoivat 
kuningas Filip IV:n veronkorotuksia vastaan. Samaisena vuonna paavi 
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määräsi, että maalliset hallitukset eivät saa verottaa kirkkoja ilman 
paavin lupaa, ja kielsi kirkon virkamiehiä maksamasta tällaisia veroja. 
Canterburyn arkkipiispa Robert Winchelsey tähän vedoten kieltäy-
tyi maksamasta veroa Englannin kuninkaalle Edward I:lle ja kehot-
ti papistoa tekemään samoin. Englannissa oli vuodelta 1294 alkaen 
kannettu villaveroa Ranskaa vastaan käytävän sodan rahoittamiseksi. 
Vuonna 1297 tuota veroa korotettiin, mikä synnytti laajaa vastustusta 
ja perustuslaillisiakin kiistoja. Kiistoihin osallistui kirkkokin.

2.2.5 1300-luku10

2.2.5.1 Ranska

Ranskassa kuningas Filip IV:n veli Kaarle (Valois), joka hallitsi mm. 
Anjoun ja Mainen alueita, aikoi vuonna 1300 naittaa vanhimman 
tyttärensä Bretagnen herttualle. Häitä varten kannettiin aatelisilta 
hääveroa, mikä aiheutti voimakasta vastustusta.

Filip IV:n johtama Ranska sai vuonna 1300 hallintaansa Flande-
rin. Uusi alue kuitenkin nousi mm. verojen vuoksi kapinaan, joka 
kehittyi avoimeksi sodaksi talonpoikien ja aatelisten välillä. Kuningas 
tuli aatelisten avuksi ja murskasi talonpojat taistelussa vuonna 1328.

Vuonna 1308 Filip IV naitti yhden tyttärensä Englannin kunin-
kaan Edward I:n pojalle Edward II:lle, josta tuli isänsä kuoltua 
Englannin kuningas. Häitä varten kannettua perinteistä hääveroa 
protestoitiin Ranskassa laajasti, kuten myös viisi vuotta myöhemmin 
kannettua veroa Filipin pojan Ludvig Navarralaisen aateloimiseksi.

Laajasti Ranskassa protestoitiin vuosina 1313–1314 myös Filipin 
määräämää veronkorotusta, jolla kerättiin varoja taisteluun flaameja 
vastaan. Nämä verot koskivat mm. tuloja, suolaa, viiniä ja vehnää, ja 
nyt niitä vastustivat myös aateliset.

1320- ja 1330-luvuilla Montpellier’ssä veroja vastustavat kiinteistö-
jen omistajat järjestäytyivät ja onnistuivat saamaan hyväksytyksi peri-
aatteen, jonka mukaan kansalla on oikeus tarkastaa veronkanto tilit.

10 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 97–132. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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Ranskassa protestoitiin jälleen 1330-luvulla kuninkaallisten häihin 
ja aatelointeihin kannettavia veroja. Vuosikymmenen lopulla kiistel-
tiin laajasti myös veroista, joita kannettiin Englantia vastaan sotimi-
seen. Suolaveroa vastaan Ranskassa protestoitiin mm. vuonna 1341.

Vuonna 1343 Ranskan ja Englannin välisen sodan välirauhan aika-
na Ranskan kuningas Filip VI yritti kerätä veroja sodan rahoittami-
seen, mikä aiheutti protesteja. Kapinointia oli myös vuonna 1346, 
jolloin kysymys oli mm. tulisijaverosta. Kaksi vuotta myöhemmin 
verokapinoissa hyökättiin veronkantajien kimppuun sekä ryöstettiin 
ja poltettiin heidän asuntojaan. Talonpojat kapinoivat veroja vastaan 
ankarasti myös 1350-luvulla uuden kuninkaan Juhana II:n aikana. 
Elokuussa 1351 Rouenin asukkaat mellakoivat ja tuhosivat kalustoa, 
jota tarvittiin kuninkaan määräämän veron keräämiseksi. Vuonna 
1355 rouenilaisia yllytettiin mm. kieltäytymään tulisijaveron mak-
samisesta.

1360- ja 1370-lukujen taitteessa Akvitaniassa kapinoitiin Walesin 
prinssin, joka oli Edward III:n poika, tulisijaveroa vastaan. Kapinan 
onnistuminen johti siihen, että Englanti menetti Akvitanian hallin-
nan.

Vuosina 1378–1379 rahvas mellakoi jälleen vastustaakseen veroja, 
joita kannettiin Ranskan ja Englannin välisen sodan rahoittamiseen. 
Viha kohdistui elintarvikeveroja sekä tulisijaveroa ja sen tarkastajia 
kohtaan. Kuolinvuoteellaan vuonna 1380 kuningas Kaarle V tun-
sikin huonoa omaatuntoa ja kumosi kyseisen veron. Uusi kuningas 
Kaarle VI oli tuolloin vasta 12-vuotias, ja valtaa ryhtyivät käyttämään 
hänen setänsä, jotka alkoivat heti kehitellä korvaavia veroja. Uudet 
laajat verokapinat, jotka koskivat lähinnä tulleja, alkoivat jo seuraa-
vana vuonna. Väkijoukot avasivat vankiloita ja ryöstivät luostareita ja 
rikkaiden koteja.

2.2.5.2 Britannia

Englannin Kentissä vuoden 1330 paikkeilla vuokraviljelijät hyök-
käsivät veronkantajien kimppuun, kun nämä olivat ulosmitanneet 
karjaa verojen maksuksi tai verojen sijaan. Englannissa julkaistiin 
1300-luvun alkupuolella myös verovastaisia runoja (Song Against 
the King’s Taxes, Song of the Husbandsman, Poem on the Times of 
Edward II). Vuosina 1340–1342 Englannin Lincolnshiressä tehtiin 
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virallinen tutkimus ja yhteenveto verotusta vastaan tehdyistä valitus-
aiheista; kärjessä olivat mm. viljan ja villan verot. Suuressa osassa vali-
tuksia kyse oli veronkantajien menettelystä ja korruptiosta.

Skotlannissa oli 1300-luvun puolivälissä erikoinen verokapina. Se 
liittyi lunnaita varten kerättyihin veroihin, jotka oli käytetty mui-
hin tarkoituksiin. Asia liittyi sinänsä Englannin ja Ranskan väliseen 
sotaan sekä Skotlannin kuninkaan David II:n ja Englannin kunin-
kaan Edward III:n välisiin suhteisiin.

Yksi keskiajan kuuluisimmista verokapinoista, johtajansa mukaan 
Wat Tylerin talonpoikaiskapinaksi nimetty, tapahtui Englannissa 
vuonna 1381. Sen laukaisi hieman aiemmin määrätty henkivero, joka 
oli maksettava jokaiselta aikuiselta varallisuudesta riippumatta. Kyse 
ei ollut ainoastaan rahasta, vaan talonpojat tavoittelivat myös vapaut-
ta ja yhteiskunnallisia uudistuksia (mm. maaorjuuden lopettamista). 
Kapinaan osallistui näkyvästi myös mm. englantilainen radikaali pap-
pi John Ball, joka saarnasi kaikkien tasa-arvoa. Aateliset ja varakas 
papisto vastustivat. Kuninkaan joukot kukistivat kapinan, ja 1 500 
protestoijaa surmattiin – heidän joukossaan Wat Tyler ja John Ball. 

2.2.5.3 Muut alueet

Vuonna 1341 Italian Firenzessä kapinoitiin maaveroa ja pääomaveroa 
vastaan; niitä väitettiin konfiskatorisiksi. Napoli taas kärsi 1330- ja 
1340-luvuilla vaikeasta taloustilanteesta. Sitä yritettiin hoitaa välittö-
mällä maahan ja pääomaan kohdistuvalla verolla sekä pakkolainalla. 
Seurauksena oli vallankumous vuonna 1343. Roomassa veronkoro-
tukset johtivat vuonna 1354 kapinointiin, jossa paavillakin oli roo-
linsa. Venetsiassa oli 1360- ja 1370-luvuilla useita suolanvalmistajien 
protesteja ja veropakohankkeita.

Bysantissa bitynialaiset protestoivat 1300-luvun alussa uutta veroa, 
jolla keisari Andronicus III keräsi varoja sotarasituksiin. Bysantin 
valta kunta oli jo hajoamassa. Traakialaiset onnistuivat 1320-luvulla 
saamaan verohelpotuksen erikoisissa olosuhteissa, jotka alkoivat erääs-
tä seksisuhteesta ja siinä yhteydessä väärän miehen surmaamisesta.

1300-luvun alussa Islantia hallitsi Norjan kuningas Haakon V. 
Hänen toimensa herättivät islantilaisissa voimakasta vastustusta, joka 
kohdistui myös verotukseen. Talonpojat kapinoivat väkivaltaisesti 
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1350-luvun lopussa ja 1360-luvun alussa veronvuokraajia vastaan. 
Kapinat kukistettiin verisesti. Vuonna 1393 Islannissa kieltäydyttiin 
maksamasta kuningatar Margareeta I:n uutta veroa. Margareeta hal-
litsi tuolloin Kalmarin unionia, joka muodostui Tanskasta, Norjasta 
ja Ruotsista.

Intiassa Delhin lähellä oli vuosina 1332–1334 massiivinen hindu-
jen kapina sulttaanin määräämiä veroja vastaan. Myös Kiinassa oli 
1300-luvun puolivälin jälkeen raskaasta verotuksesta (mm. vaate- ja 
viljaverot, veronvuokraus) ja maapolitiikasta johtuvaa kapinointia.

Flanderissa 1370- ja 1380-lukujen vaihteessa Gentin kaupungissa 
kutojat ja muutkin miehet nousivat vastustamaan uutta, turnajaisia 
varten kerättävää veroa, jonka oli määrännyt Flanderin kreivi Lud-
vig II. Protestoijien mielestä veroja ei tulisi käyttää moisiin prinssien 
hullutuksiin ja narrien ja näyttelijöiden tukemiseen. Samaan aikaan 
Ranskan ja Englannin välillä käynnissä ollut sota heijastui Flande-
riinkin.

Espanjan Kataloniassa talonpojat olivat melkein maaorjia ja aloit-
tivat verokapinoinnin isäntiään vastaan 1380-luvun lopulla. Saman-
laista kapinointia oli myöhemminkin. Juutalaisvastaisina mellakoina 
1300-luvulla alkaneissa kapinoissa kyse oli myös verojen vastustami-
sesta.

2.2.6 1400-luku11

1400-luvulla Englannissa suurin kansannousu oli Jack Caden johtama 
kapina vuonna 1450. Siinä syytettiin kuninkaan neuvonantajia ja pai-
kallisia virkamiehiä epäkohdista ja vallan väärinkäytöstä sekä Ranskaa 
vastaan käydyn sodan tappioista. Kapina ei ollut samanlainen vero-
kapina kuin Wat Tylerin johtama – kapinoitsijatkin olivat tällä kertaa 
vauraampia talonpoikia. Molemmat osapuolet toimivat väkivaltai-
sesti, ja surmansa sai noin 40 Lontoon asukasta ja 200 kapinallista. 
Vuonna 1489 kapinoitiin Yorkshiressä verisesti; protestin kohteena oli 
taas kerran Ranskaa vastaan käytävän sodan rahoittaminen. Vuonna 

11 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 132–142. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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1497 kapinat Cornwallissa johtuivat veroista, joita kannettiin Skot-
lannin vastaiseen sotaan varautumiseen.

Ranskan kuningas Kaarle VI kuoli vuonna 1422. Häntä seurasi 
Kaarle VII, jonka hallituskaudella satavuotinen sota Englantia vastaan 
loppui vuonna 1453. Kaarle VII:n jälkeen Ranskaa hallitsi vuosina 
1461–1483 Ludvig XI. Kaikkien näiden kuninkaiden aikana oli vero-
kapinoita. Vuonna 1440 kohteena oli Ludvig XI:n isän Kaarle VII:n 
veropolitiikka. Tuolloin tuleva kuningas Ludvig XI oli vaatinut vero-
tuksen radikaalia muutamista ja verotaakan olennaista alentamista. 
Noustessaan valtaan vuonna 1461 Ludvig tosiaan lupasi alentaa vero-
ja mutta petti lupauksensa, ja se synnytti tyytymättömyyttä. Vuosi-
kymmenen lopulla aateliset kapinoivat puolustaakseen oikeuksiaan. 
Ludvig XI:n hallituskauden lopussa verot lopulta olivat kolminker-
taiset hänen hallintonsa alkuaikoihin verrattuna.

Italian Firenzessä esitettiin vuonna 1425 verokritiikkiä, johon osal-
listui myös kirkon edustajia. Keskustelussa vedottiin mm. Matteuk-
sen evankeliumin kohtaan (17:24–27), joka koskee temppeliveron 
suorittamisvelvollisuutta ja veron maksamista kalan sisältä löytyneellä 
hopearahalla.

Verokapinointia oli keskiajalla myös Venäjällä. Esimerkiksi 
1400-luvun lopulla Iivana III:n aikana Moskova kieltäytyi maksa-
masta veroa mongolivalloittajille.

Verot olivat tuttuja Amerikassakin, myös ennen eurooppalaisten 
tuloa, ja myös veronkantajia vastaan protestoitiin. Meksikon alku-
peräiskansa asteekit nimittivät johtajia tyranneiksi ja varkaiksi, jotka 
olivat pitäneet itsellään kullan, jalokivet ja kaakaon. Asteekkien hal-
litsija harkitsi syytettyjen surmaamista mutta luopui aikeesta, koska 
tappaminen olisi voinut loukata jumalia, joiden kuvaksi johtava luok-
ka heidän uskontonsa mukaan oli luotu.
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2.2.7 1500-luku12

2.2.7.1 Saksa ja Sveitsi 

1400-luvun lopussa ja 1500-luvun alussa Saksassa ja myös Sveitsissä 
talonpoikaiskapinoita (mm. Bundschuh-liike ja Armer Konrad - liike). 
Ne oli suunnattu sortavia veroja, velkojia, kirkon etuoikeuksia, maa-
orjuutta, metsästys- ja kalastuskieltoja yms. vastaan.

Kapinat kärjistyivät vuosina 1524–1525 aatelia vastaan käydyksi 
suureksi talonpoikaissodaksi. Kysymys oli vallasta sekä veroista, tul-
leista ja päivätöistä. Kapinat kukistettiin; kuolleiden määräksi arvioi-
daan 70 000–75 000. Samoihin aikoihin protestoitiin myös katolisen 
kirkon väärinkäytöksiä (mm. anekauppaa) vastaan. Esimerkiksi Mart-
ti Luther asettui ruhtinaiden puolelle ja jyrkästi tuomitsi talonpoikien 
verisen kapinan.

Vuosina 1591–1594 Sveitsin Baselissa oli kolikkosotana (Rappen-
krieg) tunnettu talonpoikien veroprotesti. Pystyäkseen maksamaan 
suuren velkansa (joka liittyi kaupungin ja piispan välisen konfliktin 
ratkaisemiseen) Basel korotti viini- ja lihaveroa. Kapina syntyi siitä. 
Se päättyi, kun talonpojat saatiin vakuuttuneiksi veronkorotusten tar-
peesta. Neuvotteluratkaisun ansiosta hallitus pystyi kolminkertaista-
maan viinistä saadut verotulot eikä kapinoitsijoita rangaistu.

2.2.7.2 Ranska

Ranskassa kapinoitiin 1500-luvun alussa kirkolle maksettavia vilja-
kymmenyksiä vastaan. Vuonna 1514 Bordeaux’ssa noustiin vastusta-
maan mm. viiniveroa. 1530-luvulla protestoitiin mm. Montelimarin 
kaupungin verovapautta, joka oli ollut voimassa runsaat kaksisataa 
vuotta)

Vuonna 1542 kapinoitiin La Rochellessa erityisesti suolaveroa vas-
taan, ja vuonna 1548 alkoi Guyennessä kapina suolaveroa ja myös 
välitöntä veroa vastaan. Vuonna 1564 Pariisin parlamentissa vastus-
tettiin yleistä verotusta sillä perusteella, että veroja tulisi kantaa vain 
tilapäisesti sotien yms. kustannuksiin; muutoin tulisi selvitä kunin-
kaan maiden tuotoilla.

12 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 143–188. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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1500-luvun lopun verokapinat kohdistuivat mm. tulisijaveroon 
(kiinteistöveroon) ja ns. uskonsotien rahoittamiseen. Tunnetuimpia 
tapahtumia oli vuoden 1580 karnevaalien aikaan Romansin alueella 
sattunut konflikti, jonka sotilaat kukistivat verisesti. Vuonna 1582 
alkoi Haute-Uzegessa talonpoikien kymmenvuotinen verokapina, 
jossa myös käytettiin väkivaltaa. Muuallakin Ranskassa kapinoitiin, 
tyytymättömyyden kohteena olivat erityisesti valmisteverot ja tullit. 
Monet käsityöläiset muuttivat pois veroja välttääkseen. Ranskan vero-
kapinoilla oli yhteyksiä myös uskonsotiin (katolinen liiga /  hugenotit).

Myös 1590-luvulla Ranskassa oli useita verokapinoita. Niistä kuu-
luisimpia oli krokanttien kapinana tunnettu talonpoikien kapina 
(1593), joka kohdistui erityisesti veronvuokraajia ja aatelisia vastaan. 
Kapinaan osallistuivat samalla puolella sekä katolilaiset että protes-
tantit, ja kuninkaan joukot kukistivat tämänkin kapinan verisesti. 
Merkittävä oli myös vuosien 1593–1595 verolakko. Vuonna 1595 
ns. kolmannen säädyn esittämä kritiikki kohdistui myös aateliston 
verovapauksiin.

1590-luvun lopulla Ranskassa pohdittiin kuningas Henrik IV:n 
johdolla keinoja rahoittaa taistelua mm. Espanjaa vastaan ja päädyt-
tiin laajapohjaiseen 5 %:n liikevaihtoveroon. Se kohtasi voimakasta 
vastarintaa lähinnä Pariisissa. Vuonna 1597 monissa Ranskan kau-
pungeissa noustiin vastustamaan uutta liikevaihtoveroa, josta kunin-
gas sitten luopui verotuskustannusten ja mellakoiden vuoksi.

2.2.7.3 Espanja

Salamancassa asukkaat kieltäytyivät vuonna 1520 maksamasta vero-
ja, koska he uskoivat, että kuningas lähetti verorahat Alankomai-
hin. Kastiliassa taisteltiin vuosina 1520–1521 flaamilaistaustaista 
Kaarle-kuningasta ja hänen korruptoitunutta hallintoaan vastaan 
(Comuneros-kapina). Kapinallisilla oli paljon verotustakin koske-
via muutosvaatimuksia, mutta heidät kukistettiin verisesti. Vuosina 
1543–1545 Kastiliassa ja muuallakin Espanjassa kieltäydyttiin mak-
samasta kuninkaalle veroja, jotka oli tarkoitettu Ranskaa vastaan soti-
miseen.

Vuosina 1573–1577 Kastiliassa oli laajaa kapinointia, kun välilli-
siä veroja oli korotettu Alankomaita vastaan sotimisen kustannusten 
kattamiseksi. Kysymys oli ennen kaikkea 10 %:n liikevaihtoverosta.
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1580- ja 1590-lukujen vaihteessa Espanjassa säädetty vero kohdis-
tui peruselintarvikkeisiin, kuten lihaan, viiniin, öljyyn ja etikkaan. 
Veroa perusteltiin pitkäaikaisella sodalla Alankomaita vastaan, ja se 
synnytti laajoja mellakoita. Vuonna 1598 oli Filippiineillä kapinointia 
Espanjan epäoikeudenmukaista siirtomaaveroa vastaan. 

2.2.7.4 Englanti

Englannissa Henrik VIII korotti 1520-luvulla jatkuvasti veroja ja 
määräsi pakkolainoja rahoittaakseen laajan sodankäyntinsä Euroopas-
sa, mutta eliitti kieltäytyi maksamasta. Passiivisen vastarintakauden 
jälkeen Englantia uhkasi väkivaltainen protestointi ja pakkolaina-
aikeet peruttiin. Rahanpuute murensi Henrikin suunnitelmat tun-
keutua Ranskaan, ja Englanti vetäytyi sodasta elokuussa 1525. 
Vallan himoinen Henrik riitautui 1530-luvun alussa katolisen kirkon 
kanssa mm. värikkäiden avioliittokuvioidensa takia. Vuonna 1536 
katolilaiset nousivat joukolla kapinaan (ns. armon pyhiinvaellus) 
puolustamaan uskonnonvapauttaan ja vastustamaan mm. omaisuu-
den siirtämistä kruunulle. Kapina kukistettiin, ja sen johtajat (mm. 
munkkeja ja pappeja) mestattiin.

Henrik VIII kuoli tammikuussa 1547, ja seuraajaksi tuli hänen 
poikansa Edward VI (1537–1553). Edward oli ensimmäinen angli-
kaaninen kuningas. Vuonna 1549 otettiin käyttöön rukouskirja (The 
Book of Common Prayer), joka esitteli Englannin uutta teologiaa. 
Muutos oli laajalti epäsuosittu varsinkin katolisilla alueilla (mm. 
Corn wallissa). Syntyi ns. rukouskirjakapina, joka kesti kesän 1549. 
Siihen yllytti uskonto- ja kielisyiden lisäksi uusi vero lampaista ja kan-
kaista. Sen kapinan mainingeissa tuhannet saivat surmansa.

2.2.7.5 Alankomaat

Flanderissa Gentin asukkaat kapinoivat vuonna 1536 uutta veroa 
vastaan; vero oli tarkoitettu sodankäyntiin Ranskaa vastaan. Vuon-
na 1543 Alankomaiden kauppiaat kieltäytyivät maksamasta tavaran 
arvoon perustuvia vientitulleja. Kaarle V (joka oli Espanjassa Kaarle 
I) oli vuonna 1543 asettanut poikansa Filip II:n Espanjan varakunin-
kaaksi. Vuodet 1548–1551 Filip II oleskeli isänsä hovissa Brysselissä 
ja vieraili myös Saksassa, mutta hän inhosi valtakunnan pohjoisia osia 
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siinä määrin, että vuoden 1559 jälkeen hän ei kertaakaan käynyt Pyre-
neitten pohjoispuolella. Vuonna 1557 Kaarle V luopui vallasta ja Filip 
II sai Espanjan ja Alankomaat.

Hollantilaiset maksoivat Espanjan alaisuudessa raskaita veroja 
rahoittaakseen Espanjan käymiä sotia. Nämä sodat eivät hyödyttä-
neet hollantilaisia vaan olivat heidän tärkeitä kauppakumppanei-
taan vastaan suuntautuvina suorastaan haitallisia heille. 1560-luvun 
lopussa Hollannissa puhkesi kapina, joka johtui mm. verotuksesta ja 
uskonvainoista protestantteja kohtaan. Verotuksen osalta oli kysymys 
mm. Alban herttuan määräämästä uudesta 10 %:n liikevaihtoverosta. 
Kapina johti lopulta 1600-luvulla Hollannin itsenäistymiseen.

2.2.7.6 Määri, Itävalta ja Unkari 

Hutterismi on protestanttinen uskonnollinen liike, jonka voidaan 
katsoa syntyneen vuonna 1528 Määrissä. Hutteriitit kieltäytyivät 
asevelvollisuudesta eivätkä myöskään suostuneet maksamaan sota-
tarkoituksiin käytettäviä veroja, mutta nämä verot otettiin väkisin 
heidän karjastaan.

Vuosina 1567–1572 Itävallassa talonpojat kapinoivat luterilaisen 
papin johdolla pakollisia päivätöitä vastaan. Vuonna 1573 Kroatiassa, 
joka silloin kuului Unkariin, talonpojat protestoivat samasta aiheesta. 
Kroaatteja suututti erityisesti veronkanto Turkkia vastaan käytävää 
sotaa varten. Kapina kukistettiin, ja noin 4 000 Kroatian ja Slovenian 
asukasta surmattiin. Heille kuuluneita maita annettiin mm. saksalai-
sille.

Vuosina 1590-luvulla Rudolf II:n hallituskaudella Itävallan talon-
pojat kapinoivat aatelistoa ja verotusta vastaan. Protestin kohteena oli 
päivätöiden lisäksi uudelleen käyttöön otettu varainsiirtovero, jota oli 
maksettava kiinteistön omistajan vaihtuessa myynnin tai kuoleman 
johdosta.

Unkarissa, joka kuului Itävallan monarkiaan, talonpojat kapinoivat 
vuonna 1597. Syynä olivat Rudolf II:n hallituksen ankara verotus sekä 
päivätyöt, joiden vuoksi talonpoikien asema muistutti maa orjuutta. 
Kapina kukistettiin verisesti.
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2.2.7.7 Turkin sulttaanikunta

1560-luvulla Turkin sulttaanikunnassa valitettiin laajasti veronvuok-
raajien rikkomuksista ja korruptiosta. Vuonna 1572 Kyproksen 
kreikkalaiset asukkaat protestoivat ottomaanien hallinnon määräämiä 
veroja muuttamalla pois. Heidän tilalleen hankittiin uusia viljelijöitä 
Anatoliasta.

Vuonna 1594 Romaniassa, joka tuolloin oli ottomaanien hallin-
nassa, kapinoitiin veronkantajia ja sotilaita vastaan. Se vuorostaan 
rohkaisi kapinaan vuonna 1598 Bulgariassa. 1500- ja 1600-luvun 
vaihteessa Anatoliassa oli aseellisia kapinoita, joilla oli yhteyksiä 
verotukseenkin (muslimien ja sotilaiden erilainen verotuskohtelu). 
Esiintyi myös sellaisia verokapinoita, joissa talonpojat muuttivat pois 
maaseudulta veroilta välttymiseksi.

2.2.7.8 Pohjoismaat

Norjassa protestoitiin 1540-luvulla Tanskan kuninkaan Kristian III:n 
hallituksen mielivaltaista verotusta vastaan. Tämän seurauksena Nor-
ja sai jonkinasteisen autonomian. Tanskan kuninkaan Frederik II:n 
aikana 1570-luvulla Norjassa talonpojat kapinoivat jälleen mielival-
taiseksi kokemaansa verotusta vastaan

Kustaa Vaasan hallituskaudella vuonna 1542 Ruotsissa alkoi Nils 
Dacken johtama verojen ja ulkomaalaisten virkamiesten vastainen 
talonpoikaiskapina, jossa oli uskonnollistakin sävyä. Vuonna 1573 
Ruotsissa protestoitiin laajasti luterilaisen kirkon kantamia kym-
menyksiä. 1590-luvun lopulla käytiin Suomessa verinen nuijasota, 
jonka keskeisiä syitä oli sotaväenpidosta johtuva talonpoikien ankara 
verotus, mutta sotaan liittyi myös Kustaa Vaasan perillisten taistelu 
Ruotsin kruunusta.

2.2.7.9 Etelä-Amerikka ja Kiina

Etelä-Amerikasta suuri osa oli joutunut 1500-luvulla Espanjan hal-
linnon alle, ja kuningas Filip II laajensi liikevaihtoverotyyppisen 
myyntiveron myös Uuteen Granadaan (nyk. Kolumbia), mistä seurasi 
kapinointia vuonna 1592.
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Kiinan talous kärsi 1590-luvulla sotien aiheuttamista kustannuk-
sista; kahakoita käytiin mongolien, korealaisten ja japanilaisten kans-
sa. Sodat vaativat veronsa, ja verojen korottaminen johti laajoihin 
kapinoihin.

2.2.8 1600-luku13

2.2.8.1 Ranska

Ranskassa oli 1600-luvulla useita verokapinoita. Vuonna 1615 erään 
alueen asukkaat kieltäytyivät maksamasta viinikymmenyksiä ja uhka-
sivat heittää veronkantajan jokeen. Poitiers’ssä vuonna 1624 kansa 
hyökkäsi väkivaltaisesti majataloihin, joissa veronvuokraajat asuivat 
kerätessään veroja. He nimittelivät veronvuokraajia rosvoiksi, jotka 
keräsivät laittomia veroja. Samanlainen kapina samalla alueella oli 
vuonna 1663.

Vuonna 1630 Aix-en-Provencen kapinassa vastustettiin Ludvig 
XIII:n aikeita siirtää verotusvalta paikallishallinnolta kuninkaalle. 
Samana vuonna puhkesi Dijonissa kapina erityisesti viiniveron koro-
tusta vastaan. Kapinalliset marssivat ja lauloivat, uhkailivat vero-
viranomaisia sekä polttivat kuninkaan ja kardinaali Richelieun kuvia. 
Kymmenkunta kapinallista surmattiin.

1630-luvun puolivälistä alkaen kapinoitiin eri puolilla maata veri-
sestikin mm. suolaveroa, viiniveroa ja veronvuokraajia vastaan. Joi-
denkin verokapinoiden onnistuminen johti uusiin kapinoihin, joissa 
myös valmisteverovirkailijoita lynkattiin. Tunnetuin tällainen tapaus 
oli suolaveronkantajien joukkosurma Agenissa vuonna 1635.

Vuosien 1636–1637 kapina koski veronkorotuksia, joilla rahoitet-
tiin Ranskan osallistumista kolmikymmenvuotiseen sotaan. Kapinaan 
liittyi verolakko, jonka yhteydessä käydyssä taistelussa kuoli suuri 
joukko ihmisiä. Kapina kukistettiin, mutta laaja verojen vastustami-
nen jatkui vuoteen 1658.

Vuosina 1638–1645 Pardiacin asukkaat Ranskassa kieltäytyivät 
maksamasta veroja. He karkottivat hallituksen joukot ja surmasivat 

13 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 188–228. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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verovirkailijan ja hänen henkivartijansa. Vuosina 1639–1643 Nor-
mandiassa lakkoiltiin myös veroja vastaan ja hyökättiin veronkanta-
jien koteihin. Tällaista esiintyi Ranskassa muuallakin. Myös vuosina 
1646–1653 maassa oli suuria verovastaisia mellakoita. Vuoden 1675 
kapina kohdistui oikeudellisista asiakirjoista suoritettavaksi määrät-
tyyn uuteen leimaveroon. Verotoimistoja tuhottiin ja veronkanta-
jia vastaan hyökättiin. Kapina tukahdutettiin väkivaltaisesti, ja osa 
kapinoitsijoista teloitettiin. Vuoden 1682 verokapinassa kivitettiin 
munkkeja ja veronkantajia, jotka keräsivät viljakymmenyksiä. Lukui-
sia talonpoikien verokapinoita oli vielä aivan vuosisadan lopulla, koh-
teena oli edelleen mm. suolavero. 

2.2.8.2 Britannia

Elisabet I:n kuoltua vuonna 1603 tuli Jaakosta, joka oli ennestään 
Skotlannin kuningas, myös Englannin kuningas (Jaakko I). Jaakolla 
oli jatkuvasti rahoituskiistoja parlamentin kanssa. Hän mm. määräsi 
tulliveroja ilman parlamentin suostumusta. Vuonna 1610 parlamen-
tissa käsiteltiin ehdotusta, joka olisi johtanut kruunun luopumiseen 
kaikista feodaalisista etuoikeuksista; tilalle olisi tullut vuotuinen 
määräraha parlamentilta. Parlamentti hylkäsi ehdotuksen. Kruunun 
velkaannuttua pahasti Jaakko alkoi 1610-luvulla myydä arvonimiä 
(esim. paroni, varakreivi, jaarli).

Jaakko I:n kuoltua vuonna 1525 valtaistuimelle nousi hänen poi-
kansa Kaarle I, jolla hänelläkin oli jatkuvia riitoja parlamentin kanssa 
myös verotuksesta. Kaarle I pyrki ratkaisemaan ongelmat mm. siten, 
että ei kutsunut parlamenttia koolle lainkaan. Vuonna 1630 suuri 
veroprotesti kohdistui mm. laivaveroon. Kuninkaan omavaltaisuus 
sekä kiistat protestanttien ja katolilaisten välillä johtivat 1640-luvulla 
sisällissotaan, jonka aikana kapinoitiin myös valmisteveroja vastaan.

John Hampden (s. 1595) oli maanomistaja ja poliitikko; hän vastusti 
Kaarle I:n mielivaltaisesti määräämiä veroja, mikä teki hänestä kansallisen 
merkkihenkilön. Hampden oli yksi niistä parlamentin viidestä jäsenes-
tä, joiden pidätysyritys tammikuussa 1642 sai aikaan Englannin sisällis-
sodan. Mm. John Fountaine (s. 1600) vangittiin, koska hän kieltäytyi 
maksamasta sotaveroa kyseisen sodan aikana.
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Vuosina 1646–1648 Lontoo kieltäytyi maksamasta veroja armeijalle, 
joka miehitti kaupunkia. Sisällissota päättyi vuonna 1649, ja silloin 
myös Kaarle I teloitettiin.

Sisällissodan jälkeen Englantia hallitsi diktaattorina protestant-
tiuskoinen Oliver Cromwell, Vuonna 1654 kauppias George Cony 
kieltäytyi maksamasta Cromwellin hallituksen tulliveroja, jotka oli 
määrätty ilman parlamentin suostumusta.

George Cony uhmasi Cromwellin valtuuksia ottaa käyttöön veroja ilman 
parlamentin hyväksyntää. Vuonna 1654 Cromwell erotti parlamentin. 
Koska parlamentti ei ollut äänestänyt talousarviosta ennen hajoamistaan, 
Cromwell päätti määrätä verot vastoin lakia, joka oli antanut verotusval-
lan yksinomaan parlamentin käsiin. Cony kieltäytyi maksamasta näitä 
veroja (tuontitulleja). Hän sai sakon kieltäytymisestä sakon myös kieltäy-
tyessään maksamasta sakkoa, jolloin hänet vangittiin. Conyn asianajajat 
vaativat päämiehensä vapauttamista habeas corpuksen nojalla ja esittivät, 
että Conyn vankeus ja vero olivat laittomia. Asianajajat vangittiin, kos-
ka he käyttivät sanoja, joilla oli tapana kapinoida ja tähdätä hallituksen 
kumoamiseen. Vapauteen päästäkseen asianajajat ilmaisivat katumuksen-
sa ja luopuivat puolustamasta asiakastaan Conyä, joka näin joutui itse 
puolustamaan itseään.

Kveekariliike vastusti vuodesta 1659 alkaen kymmenyksiä ja muita 
pakollisia maksuja kirkolle. Liike vastusti myös sotaveroja ja -maksuja.

Oliver Cromwellin kuoltua (1658) tuli seuraajaksi hänen poikansa 
Richard Cromwell, joka pakotettiin luopumaan vallasta jo vuoden 
kuluttua. Maa ajautui sekasortoon. Vuonna 1660 uudelleen koottu 
parlamentti nimitti Englannin kuninkaaksi katolisen Kaarle II:n, joka 
oli ollut Skotlannin kuningas vuosina 1649–1651. Kaarle II:n aikana 
oli riitoja parlamentin kanssa. Kuningasperhettä myös syytettiin liias-
ta katolilaisuudesta. Kaarle II kuoli sairauteen vuonna 1685.

Vallan peri nyt Jaakko II, joka oli Kaarle II:n veli. Hän pyrki vah-
vistamaan katolilaisten asemaa, mikä oli pääsyy siihen, että hänen 
valtakautensa Englannissa päättyi jo vuonna 1688 verettömään val-
lankumoukseen. Uudeksi hallitsijaksi nousi protestanttinen Vilhelm 
III Oranialainen yhdessä puolisonsa Maria II:n kanssa.

Englannissa kannettiin vuodesta 1662 alkaen samantapaista tulisi-
ja- eli savupiippuveroa kuin Ranskassa. Vero oli erittäin epäsuosittu. 
Veronkanto annettiin toiminnan tehostamiseksi veronvuokraajille. 
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Voimakkaasta vastustuksesta huolimatta tämän veron kerääminen 
jatkui, kunnes Vilhelm Oranialainen 1680-luvun lopussa valtaan 
noustuaan lakkautti sen.

Skotlannin uskontoriidat näkyivät 1678–1688 myös presbyteeri-
en suhtautumisessa veroihin. Veroja vuoroon vastustettiin ja vuoroon 
kannatettiin sen mukaan, mikä ryhmä kulloinkin piti valtaa.

2.2.8.3 Espanja, Italia, Portugali ja Turkin 
sulttaanikunta

Vuonna 1626 Kataloniassa alkoi Filip IV:tä vastaan veroista ja vallan-
käytöstä johtunut kapina, joka kesti neljännesvuosisadan. 1630-luvun 
alussa Espanjassa kapinoitiin mm. suolaveroa vastaan. Useita kapinal-
lisia teloitettiin, mutta suolaverokin poistettiin. Myös monissa Por-
tugalin kaupungeissa kapinoitiin 1630-luvun lopussa veroja vastaan. 
Portugali vastusti Espanjan valtaa ja sai itsenäisyyden vuonna 1668.

1640-luvun lopulla Filip IV yritti lisätä veroja rahoittaakseen 
kolmikymmenvuotisesta sodasta aiheutuneita kustannuksia. Etelä-
Espanjan asukkaat ryhtyivät verokapinaan, jossa he mm. hyökkäsivät 
veronkantajien kimppuun. Samoihin aikoihin ja samasta syystä kapi-
naan ryhdyttiin myös Sisiliassa ja Napolissa, jotka tuolloin kuuluivat 
Espanjan kuninkaan alueisiin.

1640-luvulla Habsburgien Espanja kohtasi pitkän sarjan tuhoisia konflik-
teja: Alankomaiden kapina (1568–1648), kolmikymmenvuotinen sota 
(1618–1648), Katalonian kapina (1640–1659) ja Portugalin irtautumi-
sen (1640–1668). Tukeakseen sotaponnisteluja kruunu asetti Napolin 
alueelle raskaan verotaakan. Se synnytti Napolissa kapinan, jota johti 
kalastaja Tommaso Aniello, ”Masaniello” (s. 1620). Sisilian Palermos-
sa puhkesi kapina vuonna 1647, ja Napolin kansa seurasi sisilialaisten 
esimerkkiä. Viimeksi mainitun kansannousun välitön syy oli uusi vero 
hedelmille ja muulle köyhien tavanomaiselle ruoalle. Kapina alkoi mella-
koilla kaupungin porteilla hedelmänmyyjien ja tullivirkailijoiden välillä; 
jälkimmäiset joutuivat pakenemaan, ja tullitoimipaikka paloi.

Vuonna 1648 englantilaiset kauppiaat protestoivat ottomaanien tul-
leja vastaan mm. polttamalla pikeä kupariämpäreissä laivoissa Kons-
tantinopolin satamassa; näin he saivat sulttaanin huomion asialleen.
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2.2.8.4 Venäjä

1500- ja 1600-lukujen vaihteessa Venäjä oli poliittisessa, taloudel-
lisessa ja sosiaalisessa kriisissä. Rurik-dynastian tsaari Fjodor I, joka 
oli Iivana Julman poika, kuoli vuonna 1598, ja alkoi taistelu hänen 
seuraajastaan. 1600-luvun alussa koettiin nälänhätä, joka tappoi lähes 
kolmanneksen väestöstä. Tilannetta pahensi myös sotiminen Puolan, 
Liettuan ja Ruotsin kanssa sekä se, että veronmaksajat protestoivat 
korkeita veroja muuttamalla pois. Vuosina 1606–1607 Ivan Bolotni-
kovin johdolla käydyssä suuressa talonpoikaiskapinassa oli kysymys 
myös veroista ja pakollisista päivätöistä. Lopulta vuonna 1613 tsaarik-
si valittiin Mikael Romanov, josta alkoi Romanovien dynastia. Stolbo-
van rauhassa vuonna 1617 Venäjä lopulta joutui luovuttamaan alueita 
Puolalle, Liettualle ja Ruotsille. Vuonna 1648 Moskovassa puhkesi 
verisiä mellakoita suolaveroa, viranomaisten korruptiota yms. vastaan.

1660-luvun alussa Venäjä soti puolalaisia, ukrainalaisia ja tataareja 
vastaan, mikä vaati verojen lisäämistä. Lisäksi vuonna 1662 valtion 
monopolin piiriin saatettiin mm. terva, hamppu, potaska, soopeli ja 
härännahat; vilja, silkki ja kaviaari olivat jo aikaisemmin olleet valtion 
monopoleja. Kapinoitsijoita kidutettiin ja myös hirtettiin Moskovan 
katujen varsille. Jonkin ajan kuluttua valtion monopolin tuotelistaa 
lyhennettiin mutta mm. kauppiaiden veroja lisättiin.

2.2.8.5 Itävalta, Sveitsi ja Alankomaat

Vuonna 1626 eteläisessä Itävallassa, joka oli Baijerin hallinnon alai-
nen, alkoi sodaksi suurentunut kapina; se johtui protestanttisen 
uskon kiellosta ja ankarasta verotuksesta. Kapina kukistettiin verisesti, 
ja monet itävaltalaiset muuttivat pois.

Kolmikymmenvuotinen sota kosketti samoin suuresti Sveitsiä, jon-
ka kaikissa kantoneissa talonpojat kapinoivat. Kapinointia vauhditti 
myös verotus. Kritiikin kohteena olivat mm. suolavero ja karjavero. 
Alkumenestyksen jälkeen kapinalliset kärsivät täydellisen tappion. 
Rahan arvon devalvointi johti vuonna 1653 laajaan talonpoikien 
verokapinaan monissa osissa maata.

Brysselissä oli vuonna 1619 verolakko, joka koski oluen, viinin, lei-
vän ja lihan liikevaihtoveroa. Vastarinta johti miehitykseen, ja monet 
kapinoitsijoiden edustajat tuomittiin karkotettavaksi maasta.
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2.2.8.6 Ruotsi

Vuonna 1620 Ruotsissa Kustaa II Adolfin sotaisalla hallituskaudella 
säädettiin uusi vero, joka kohdistui talonpoikien kotieläinten (hevos-
ten, härkien, lehmien) ja tilan viljelysalan määrään. Veron määrä 
nostettiin vähitellen niin korkeaksi, että talonpojat mellakoivat maan-
laajuisesti ja verolta välttyäkseen jopa teurastivat karjaansa.

Vuonna 1622 Ruotsissa säädettiin ns. pikkutulli, joka tarkoitti kau-
punkiin tuotavista tuotteista kannettavaa arvoperusteista veroa (ei siis 
ulkomaantullia). Tämäkin vero synnytti myös väkivaltaisia protesteja. 
Tätä veroa maksoivat kaikki, aateliset mukaan lukien. Vastustuksesta 
huolimatta pikkutulli oli Ruotsissa voimassa vuoteen 1810 saakka.

2.2.8.7 Amerikka

Vuonna 1637 eräs Amerikan intiaaniheimo kieltäytyi maksamasta 
hollantilaisille siirtokunnille veroa Fort Amsterdamin kehittämiseen.

Vuonna 1655 hollantilaisten perustaman siirtokunnan kuvernöö-
ri Peter Stuyvesant määrättiin hyökkäämään Delaware-joen varrella 
olevaan ruotsalaiseen siirtokuntaan, ja joukkoihin värvättiin kaikki 
aikuiset miehet. Useat juutalaiset, heidän joukossaan muuan Asser 
Levy, olivat valmiita palvelukseen, mutta kuvernööri ja neuvosto 
antoivat määräyksen, että juutalaisten ei saanut antaa palvella sotilaina 
ja heidän oli maksettava vapautuksesta kuukausittainen maksu. Levy 
ja hänen toverinsa kieltäytyivät maksamasta ja anoivat lupaa päästä 
täyttämään velvollisuutensa muiden porvareiden tavoin tai vapautua 
verosta. Vetoomus hylättiin ilmoittaen, että jos hakijat eivät olleet 
tyytyväisiä lakiin, he voisivat mennä muualle. Levy vetosi emämaa 
Hollantiin ja sai oikeuden suorittaa palvelusta muiden kansalaisten 
tavoin.

John Bowne puolestaan oli Englannista Amerikkaan tullut uskon-
nonvapauden esitaistelija. Hän lähetti vuonna 1672 muiden kvee-
karien kanssa New Yorkin kuvernöörille kirjeen, jossa vastustettiin 
sotaveroja.

Vuonna 1676 alkoi Pohjois-Amerikan Virginiassa, joka oli Eng-
lannin siirtomaa, Nathaniel Baconin johtama kapina. Sitä on pidet-
ty Amerikan vallankumouksen edeltäjänä. Kapinoinnin taustalla 
olivat mm. kaupan rajoitukset, epäoikeudenmukainen verotus ja 
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tuontimaksut. Baconin keskeisenä tavoitteena oli intiaanien karkotta-
minen. Vuonna 1687 taas Amerikan Uudessa Englannissa syntyi riita 
veroista. Laittomana pidettiin uutta veroa, joka oli otettu käyttöön 
neuvottelematta siirtokunnan yleiskokouksen kanssa.

Guatemala oli 1600-luvulla tärkeä indigovärin tuottaja. Indigoa 
vietiin varsinkin Meksikoon ja Espanjaan. Veron välttämiseksi kaup-
piaat turvautuivat 1600-luvun puolivälissä sarjatoimiin, joissa tuot-
teet kierrätettiin veronmaksusta vapaan kirkon kautta. 1680-luvulla 
Guatemalassa kapinointi kohdistui mm. liikevaihtoveroon, joka nosti 
myös indigon veroa. Kiistoissa mukana oli kirkkokin.

2.2.9 1700-luku14

2.2.9.1 Iso-Britannia

Englannissa oli otettu käyttöön mallasvero Ranskaa vastaan käydyn 
sodan rahoittamiseksi. Vero ei koskenut Skotlantia, mutta sodan jäl-
keen vuonna 1725 vero ulotettiin myös sinne – tosin lievempänä kuin 
muualla Isossa-Britanniassa. Vero johti mm. panimoiden lakkoihin 
ja voimatoimiin.

Vuonna 1733 pääministeri Robert Walpole antoi parlamentille 
esityksen, joka koski aikaisemman suolaveron lisäksi valmisteveroa 
tupakasta ja viinistä. Näiden kulutusverojen lisäämistä perusteltiin 
mahdollisuudella niiden kautta vähentää välitöntä verotusta, erityi-
sesti maanomistajien vihaamia maaveroja. Kotimaankauppaan koh-
distuvien valmisteverojen sanottiin myös vähentävän salakuljetusta ja 
mahdollistavan vähitellen tupakan ja viinin tuontitullien poistamisen. 
Valmisteveroesitys synnytti laajoja protesteja ja mellakoita (Excise Bill 
Riots), ja pääministeri peruutti esityksen todeten, että hän ei koskaan 
enää sellaista laadi. Vuonna 1734 Englannissa naisiksi pukeutuneet 
kasvonsa mustiksi värjänneet mellakoitsijat mm. tuhosivat tullikop-
peja. Vuonna 1749 samaan tapaan toimijoissa oli monia alastomia 
kasvonsa mustanneita.

14 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 229–339. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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Vuonna 1736 Skotlannissa mellakoitsijat, jotka olivat myötämie-
lisiä valmisteveroja vastustaneita salakuljettajia kohtaan, onnistuvat 
vapauttamaan näistä yhden. Kun he yrittivät vapauttaa muita, John 
Porteousin johtama kaarti surmasi monia mellakoitsijoita. Porteous 
tuomittiin näistä surmista, mutta kuningatar armahti hänet. Rahvas 
kuitenkin otti Pourteousin kiinni ja hirtti hänet.

Samuel Fothergill oli brittiläinen kveekaripappi. 1750-luvulla 
hän vieraili Pohjois-Amerikassa lähes kaikissa kveekarisiirtokuntien 
kokouk sissa ja pyrki sovittelemaan siirtokuntalaisten ja intiaanien 
välillä. Fothergill myös rohkaisi verojen vastustamista, joka oli tuol-
loin kiistanalaista Englannin kveekarien keskuudessa.

Seitsenvuotisen sodan jälkeen vuonna 1763 Britannia laajensi vero-
pohjaa säätämällä myös omena- ja päärynäsiiderille valmisteveron. 
Tämä synnytti laajoja protesteja. Vastustus kohdistui myös siihen, 
että paikalliset veroviranomaiset saivat oikeuden tarkastaa ihmisten 
koteja; sen sanottiin loukkaavan englantilaisten perusoikeuksia.

Vuonna 1795 Pohjois-Walesissa syntyi kapina (Denbigh Protest). 
Sen taustalla oli laaja tyytymättömyys viljan korkeaa hintaa ja korkeita 
veroja sekä sotaväenottoa vastaan. Protestiin osallistui satoja nuijilla 
varustautuneita kansalaisia. Protestoijat vetosivat siihen, että brittejä 
ei saa verottaa ilman heidän omaa suostumustaan. 

2.2.9.2 Pohjois-Amerikka

New Jerseyssä 36 asukasta vetosi vuonna 1715 verojen maksamista 
vastaan, koska verot oli määrännyt katolilainen, mikä oli vastoin Ison-
Britannian lakeja. Vuonna 1746 Pohjois-Carolinan kuvernööri yritti 
muuttaa siirtokuntakokouksen kokoonpanoa vähentämällä joidenkin 
alueiden edustajanpaikkoja. Nämä alueet kieltäytyivät luovuttamasta 
veroja siirtomaahallinnolle. Tilanne jatkui kahdeksan vuotta. Vuon-
na 1755 Philadelphian kokouksessa amerikkalainen kveekaripappi, 
kauppias, vaatturi ja journalisti John Woolman, joka oli myös orjuu-
den vastustaja, vastusti sotia tukevien siirtomaaverojen maksamis-
ta ja kehotti kveekaritovereitaan tekemään samoin. Myös kveekari, 
opettaja ja orjuuden vastustaja Anthony Benezet kannatti sotaverojen 
vastustamista.

Pohjois-Amerikkaan oli muodostunut sekä ranskalaisia että eng-
lantilaisia siirtokuntia, jotka aseidenkin voimalla kiistelivät alueista 
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ja oikeuksista toistensa ja myös intiaanien kanssa. Samaan aikaan oli 
Euroopassakin käynnissä sota, johon osallistuivat myös Ranska ja 
Englanti. Tämä sota, jota on kutsuttu sekä seitsenvuotiseksi sodaksi 
että suureksi siirtomaasodaksi, päättyi vuonna 1763. Rauhansopi-
muksen mukaan Ranska luopui kaikista alueistaan Pohjois-Amerikan 
mantereella.

Sodan jälkeen Britannian parlamentti ja kuningas Yrjö III pyrkivät 
veroin, tullein ja muilla keinoin hankkimaan kruunulle tuloja Poh-
jois-Amerikan asukkailta maksuksi rauhasta. Vuonna 1765 säädetty 
leimaverolaki määräsi siirtokuntien asukkaat käyttämään mm. asia-
kirjoissa ja pelikorteissa kruunun leimaamaa paperia eli maksamaan 
leimaveroa. Vastarinta kuitenkin oli niin voimakas, että parlamentti 
pian peruutti veron. Kaksi vuotta myöhemmin säädettiin lait, joilla 
Britannia alkoi periä tuontitullia monenlaisista siirtokuntiin tuotavis-
ta tavaroista, mm. lasista, maalista, lyijystä ja teestä. Tällöin amerikka-
laiset perustivat yhdistyksiä ja päättivät kieltäytyä käyttämästä mitään 
tullinalaisia tuotteita. Esiintyi myös väkivaltaisuuksia, ja tullitulot jäi-
vät alle perintäkustannusten. Vuosina 1767–1771 Pohjois-Carolinan 
kapinaliike oli jatkoa leimaverokiistoille. Se alkoi kieltäytymisenä 
maksaa korotettuja veroja korruptoituneille viranomaisille ja päättyi 
aseelliseen kapinaan. Kapina ennakoi Yhdysvaltain vallankumousta. 
Leimaveroprotestien johtajien joukossa oli mm. John Adams, josta 
myöhemmin tuli USA:n presidentti.

Vuonna 1770 tullit peruutettiin. Ainoastaan vähäinen teetulli säi-
lytettiin osoituksena parlamentin verotusoikeudesta. Vuonna 1773 
säädetty teelaki pyrki antamaan Englannin Itä-Intian kauppakomp-
panialle monopolin teen vientiin Pohjois-Amerikkaan, mutta ame-
rikkalaiset vartioivat satamiaan yötä päivää, jottei teelaivoista voitaisi 
tuoda lastia maahan. Saman vuoden joulukuussa Bostonin satamassa 
50 intiaaneiksi pukeutunutta nuorukaista purki erään laivan teelastin 
mereen kansan katsellessa laiturilta (Bostonin teekutsut). Parlamentti 
lähetti sotajoukkoja Bostoniin.

Heinäkuussa 1775 järjesti 13 siirtokuntaa Pennsylvaniassa kon-
gressin ja laati Britannian kuninkaalle ja parlamentille kirjelmän, jos-
sa korostettiin jokaisen kansan oikeutta järjestää oma hallituksensa 
ja verotuksensa. Britannia vastasi lähettämällä sotajoukkonsa Ame-
rikkaan syksyllä 1775. Alkoi Yhdysvaltojen vapaussodaksi kutsuttu 
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ajanjakso. Siirtokuntien kongressi hyväksyi itsenäisyysjulistuksen 
4.7.1776. Iso-Britannia tunnusti Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyy-
den vuonna 1783. Monet kveekarit kieltäytyivät maksamasta sotaa 
varten kannettuja veroja.

Vuonna 1780 liikemies, valaanpyytäjä ja orjuuden vastustaja Paul 
Cuffe kieltäytyi maksamasta veroa, koska Massachusettsissa vapailla-
kaan mustilla ei ollut äänioikeutta. Vuonna 1783 äänioikeus annet-
tiin kaikille vapaille miehille.

Vuonna 1780-luvulla Massachusettsissa vastustettiin väkivaltai-
sesti korkeaa verotusta. Kapteeni Job Shattuck oli yksi niistä 18:sta 
miehestä, jotka estivät kahden konstaapelin veronkeräyspyrkimyk-
siä kolmessa yhteydessä ”Grotonin mellakoissa”. Vuonna 1782 
Shattuck myönsi syyllisyytensä mellakoihin ja maksoi kymmenen 
punnan sakon. – Vallankumouksen jälkimainingeissa velkaantunut 
Massachusettsin osavaltio asetti korkeampia verorasituksia kuin oli 
tehnyt brittivalta. Monet eivät kyenneet maksamaan velkojaan, ja 
raskas verotaakka muutti maaseudun katkeruuden täysimittaiseksi 
agraarikapinaksi. Kuuluisa oli myös Daniel Shaysistä nimensä saanut 
kansannousu (Shaysin kapina) kiistanalaista verojen perintää ja vero-
politiikkaa vastaan Massachusettsissa vuosina 1786–1787.

Washingtonin piirikunnassa protestoijat pysäyttivät pakenevan 
veronkantajan, pakottivat hänet tuhoamaan paperinsa, leikkasivat 
hänen hiuksensa ja kuljettivat häntä paraatissa alueilla, joiden veron-
kantajaksi hänet oli lähetetty. Pennsylvaniassa erään Jacob Bixlerin 
lehmä takavarikoitiin ja vietiin myytäväksi eniten tarjoavalle vuonna 
1786 sen jälkeen, kun Bixler oli kieltäytynyt maksamasta veroa. Bix-
lerin tukijat mellakoivat huutokaupassa ja pelastivat lehmän.

Yhdysvalloissa oli 1790-luvun alussa myös laajoja viskiverokapinoi-
ta, jotka kohdistuivat alkoholin valmisteverotukseen.15

15 Viskikapinoissa merkittävä rooli oli myös mm. seuraavilla: Alexander Addison 
(lakimies), Hugh Henry Brackenridge (kirjailija, tuomari), David Bradford (laki-
mies), Edward Cutbush (lääkäri), Mahlon Dickerson (tuomari), James Elliot 
(sotilas, lakimies, kirjailija, poliitikko), William Findley (maanviljelijä, poliitik-
ko), Thomas Gaddis (entinen upseeri), Albert Gallatin (poliitikko, diplomaatti, 
kielitieteilijä), Herman Husband (maanviljelijä, radikaali, kirjailija, saarnamies), 
Robert Philson (sotilas, poliitikko), John Shaw (upseeri), John Smilie (poliitik-
ko), John Wilkins Jr. (upseeri).
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Kongressi oli asettanut viskille valmisteveron, jotta pystyttäisiin mak-
samaan valtion velkakirjojen haltijoille. Pienemmät tislaamot joutuivat 
maksamaan verot gallonoittain, suuremmat tislaajat puolestaan saattoi-
vat hyötyä kiinteästä maksusta. Pienet tislaamot joutuivat näin selvästi 
epäedulliseen asemaan. Heinäkuussa 1791 hyväksytty valmistevero aset-
ti taakan maanviljelijöille, jotka muuttivat ylimääräisen viljan viskiksi. 
Huolimatta läntisten kreivikuntien jatkuvista vetoomuksista USA:n 
kongressi kieltäytyi kumoamasta tätä valmisteverolakia, ja monet vastasi-
vat jättämällä veron huomiotta, häiritsemällä veronkantajia ja tuhoamalla 
omaisuutta. Vuoden 1794 heinäkuussa 7 000 paikallista miliisimiestä jär-
jestäytyi aikomuksena marssia Pittsburghin kaupunkiin, jonka kansalais-
ten he uskoivat kannattavan kyseistä veroa. Kapinauutiset saivat George 
Washingtonin kutsumaan 15 000 miehen joukot marssimaan kohti Pitts-
burghia. Kun joukot lopulta lähestyivät kaupunkia, kapinallisarmeija oli 
jo hajallaan. Liittovaltion upseerit pidättivät 150 miestä, joita he pitivät 
kapinaan osallisina. Miehistä 24 vietiin oikeuteen mutta vain kaksi tuo-
mittiin. He saivat sittemmin presidentin armahduksen. Thomas Jefferson 
kumosi valmisteveron vuonna 1800. 

Vuonna 1793 kongressi keskeytti vapaussodan aikana syntyneiden 
ranskalaisten lainojen takaisinmaksun. Ranska kosti valtaamalla Bri-
tannian kanssa kauppaa käyneitä amerikkalaisia aluksia. Seurauksena 
oli USA:n itärannikolla ja Karibialla ilman sodanjulistusta vuosina 
1798–1800 käyty sota. Kun tilanne uhkasi kärjistyä, kongressi hank-
ki uusia aluksia. Niiden maksamiseksi kiinteistöistä ja orjista mää-
rättiin uusia veroja, jotka jaettiin osavaltioiden kesken perustuslain 
mukaisesti. Koska Pennsylvaniassa oli vain vähän orjia, vero tuli siellä 
maksettavaksi asuintaloista ja maa-alueista. Talojen arvo määrättiin 
ikkunoiden lukumäärän ja koon mukaan, ja sitä varten tarkastajat 
kiersivät laskemassa ikkunoita paikan päällä. Se herätti voimakasta 
vastustusta, ja vuonna 1799 alkoikin John Friesin johtama kapina. 
Fries ja pari muuta tuomittiin hirtettäväksi maanpetoksesta. Presi-
dentti kuitenkin myönsi yleisen armahduksen vuonna 1800 vetoa-
malla mm. siihen, että kapinalliset olivat saksalaisia, jotka eivät 
ymmärtäneet englantia.

2.2.9.3 Ranska

Vuonna 1598 Ranskan kuningas Henrik IV antoi Nantesin ediktin, 
joka takasi protestanttiuskoisille hugenoteille laajan uskonvapauden. 
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Ludvig XIV vuorostaan kumosi tuon määräyksen vuonna 1685 teh-
däkseen maasta puhtaasti katolisen. Vuonna 1700 Etelä-Ranskan 
hugenotit, joita kutsuttiin camisardeiksi, aloittivat kapinan. Kapinaan 
vaikutti myös uuden henkiveron ankara vastustus. Joillakin alueilla 
suurinta osaa tuosta verosta ei kyettykään keräämään.

Vuonna 1736 valepukuiset talonpojat hyökkäsivät Ranskassa kym-
menysten kerääjän viljavarastoon ja ottivat viljan takaisin. Viranomai-
set eivät löytäneet ketään todistamaan hyökkääjiä vastaan. 1740- ja 
1750-lukujen vaihteessa Ludvig XV:n aikana yritettiin ottaa käyt-
töön uusi 5 %:n tulovero, mutta aristokraatit vastustivat sitä niin, 
että hankkeesta luovuttiin. Samoin kävi vuonna 1763 vastaavalle 
hankkeelle.

Amerikan vallankumouksen vuoksi Ranskan valtio alkoi olla kon-
kurssin partaalla. Siksi ehdotettiin valtion menojen supistamista, 
asiakirjojen leimaveron laajentamista ja uutta maaveroa. Aatelisto ja 
papisto vastustivat esitystä voimakkaasti (1787–1788), eikä uudistus 
toteutunut.

Vuonna 1789 Ranskassa alkoi suuri vallankumous. Taustalla olivat 
kansalaisten tyytymättömyys Ludvig XVI:n itsevaltaiseen hallintoon 
ja valistusaatteiden vaikutus. Kumouksellisen tilanteen kehittyminen 
alkoi, kun valtiontalous ajautui kriisiin ja kruunu oli valtavissa velois-
sa. Pyrkimykset uudistaa verotusta koskemaan myös aatelisia eivät 
onnistuneet. Vero-ongelmat johtuivat siitäkin, että kullakin alueella 
oli omat tulli- ja verosäännöksensä eikä yhtenäistä kansallista lain-
säädäntöä ollut. Varallisuuteen suhteutettuna Ranskassa maksettiin 
enemmän veroa kuin missään muussa Euroopan maassa. Erityisen 
vihattu oli suolavero, jota kannettiin eräillä alueilla. Talonpoikien ase-
ma oli vaikea myös raskaiden päivätöiden vuoksi.

Vuonna 1789 kansalliskokous vastasi talouskriisiin ottamalla kir-
kon omaisuuden valtiolle. Samoihin aikoihin kansalaiset lopettivat 
laajasti verojen maksun ja uhkailivat veronkantajia. Vuosina 1790 ja 
1791 mm. monet kulutusverot poistettiin. Tilalle säädettiin välittö-
miä veroja (maavero, irtaimen omaisuuden vero, voittovero), joista ei 
myönnetty erivapauksia. Arveltiin, että kansalaiset maksaisivat näitä 
maksukykyyn perustuvia veroja mielellään, eikä säädetty sanktioita 
laiminlyöntien varalle. Se osoittautui virheeksi.
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2.2.9.4 Itävalta, Unkari, Saksa ja Italia

Leopold I oli Habsburgien sukuun kuulunut Pyhän saksalais-roo-
malaisen keisarikunnan keisari sekä Böömin ja Unkarin kuningas. 
Karlowitzin rauhassa 1699 hän sai hallintaansa koko Unkarin, ja 
siitä alkoi Habsburgien valtakausi eurooppalaisena suurvaltana. 
Slovakiassa syntynyt unkarilainen aatelinen ja suurmaanomistaja 
Ferenc II Rákóczi johti unkarilaisten kapinaa Habsburgeja vastaan 
heti 1700-luvun alussa. Hän houkutteli talonpoikia kapinaan mm. 
lupaamalla kohtuuttomien verojen poistamista. Leopold I:n jälkeen 
vuonna 1705 keisariksi tullut Joosef I halusi rauhaa ja antoi periksi 
monille kapinallisten vaatimuksille.

Vuonna 1767 Sleesiassa Oder-joen ylä- ja keskiosien varrella 
Sudeettien kupeessa talonpojat kapinoivat pakollisia päivätöitä vas-
taan. Tämä edelsi vuonna 1771 Sleesiassa toteutettuja päivätyöuu-
distuksia. Vuonna 1775 vuorostaan Böömin talonpojat kapinoivat 
päivätöitä vastaan ja saivatkin niihin merkittävän vähennyksen.

Vuonna 1784 Transilvaniassa oli orjuutta vastustanut väkivaltai-
nen talonpoikien kapina, joka sai voimaa myös verojen vihaamises-
ta. Kapinaan osallistui 20 000–30 000 romanialaista, unkarilaista ja 
saksilaista. Tapettujen kapinajohtajien paloitellut ruumiit naulattiin 
kaupungin porteille varoitukseksi uusille kapinoitsijoille. Vuosina 
1784–1785 kapinoivat toisaalta myös aateliset, joiden asemaa suun-
niteltu kaikkien yhdenmukainen kohtelu maaverotuksessa olisi hei-
kentänyt.

Vuonna 1789 Joosef II juuri ennen kuolemaansa salli talonpoi-
kien työt korvattaviksi rahasuorituksilla. Hänen seuraajansa Leopold 
II peruutti tuon määräyksen, mikä johti heti seuraavana vuonna 
talonpoikien kapinaan. Böömissä talonpojat kieltäytyivät päivätöis-
tä. Viranomaiset vastasivat määräämällä kapinajohtajat armeijaan. 
Vastauksena tähän kapinalliset talonpojat varustautuivat nuijilla ja 
hyökkäsivät kartanoihin. Armeija sai kapinan hallintaansa.

Seuraavana vuonna myös Saksissa talonpojat kapinoivat voimak-
kaasti. Päivätöiden lisäksi kysymys oli aatelisten metsästysoikeuksista 
ja karjan laiduntamisoikeuksista, jotka heikensivät talonpoikien omia 
mahdollisuuksia hyödyntää maitaan. Aatelisia, jotka olivat peloissaan 
Ranskan vallankumouksen jäljiltä, rauhoitti se, että keisari Leopold II 
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ja Preussin kuningas Fredrik Vilhelm II lupasivat jatkossa antaa heille 
tukea, jos sitä tarvittaisiin.

Italiassa 1770-luvun alun Palermon kapinat kohdistuivat vara-
kuningas Foglianin veropolitiikkaan ja uusiin veroihin. Fogliani 
hyökkäsi entisiä verovapauksia vastaan. Hän myös kehitteli uusia 
ylellisyysveroveroja, kuten ikkunaveroa, parvekeveroa, viiniveroa sekä 
veroa juomien viilentämiseen käytettävästä lumesta. Useimmat kiel-
täytyivät näitä veroja maksamasta. Monet aateliset reagoivat muut-
tamalla maaseutuasuntoihinsa, mikä lisäsi kaupunkien työttömyyttä 
sekä luokkariitoja. Varakuninkaan sveitsiläiskaarti avasi kapinallisia 
kohti tulen, mikä taas lisäsi väkivaltaa. 1780-luvulla monet Palermon 
aateliset kieltäytyivät maksamasta progressiivista veroa, jota kannet-
tiin katujen kivettämistä varten. He vastustivat myös maaveroja, joita 
varten piti määrittää maan arvo. He vertasivat tilannettaan israelilais-
ten orjuuteen Babylonissa. 

2.2.9.5 Norja

Norjan kuningassuku sammui 1300-luvulla, ja maa päätyi unioniin 
Tanskan kanssa. Seitsenvuotisen sodan aikana 1750- ja 1760-lukujen 
vaihteessa oli uhkaamassa Venäjän ja Tanskan välinen sota Schleswig-
Holsteinista. Sitä varten kerättiin veroa, jota vastaan Etelä-Norjassa 
alkoi vuonna 1762 kapina.

Tanskan, joka hallitsi Norjaakin, finanssikriisin rahoittamiseksi 
Fredrik V:n hallitus kiristi voimakkaasti verotusta. Välittömät verot 
kaksinkertaistettiin koko valtakunnassa. Norjassa tämä synnytti 
suurta tyytymättömyyttä erityisesti länsirannikon pientalonpojissa ja 
kalastajissa. Kun lievempi protestointi osoittautui tehottomaksi, seu-
rasi mellakoita vuonna 1765. Ne kukistettiin, mutta hallitus lähetti 
Norjaan pätevämpiä virkamiehiä.

Norjan kaakkoisosassa kapinoitiin vuosina 1786–1787. Talonpoi-
kien, kalastajien ja metsätaloudenharjoittajien tilanne oli huonontu-
nut. Siihen vaikutti mm. heikko sato. Seurasi Christian Lofhuusin 
johtama suuri rauhanomainen protesti, jossa vedottiin Tanskan kunin-
kaaseen. Protestointi vaikutti osaltaan siihen, että vuoteen 1795 men-
nessä useimmat valituksen kohteena olleet epäkohdat korjattiin.
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2.2.9.6 Venäjä

Don on Venäjän eteläosien suurimpia jokia. Se saa alkunsa Moskovan 
kaakkoispuolelta Tulasta ja laskee Asovanmereen. Donin kasakoiden 
yhteisö muodostui 1500-luvulla pääasiassa isovenäläisistä talonpojis-
ta, mutta siihen kuului myös tataareja. Venäjän keisarikunnan aikana 
vuonna 1570 muodostettiin Donin kasakka-armeija, jossa oli varsin-
kin ratsumiehiä.

Vuosina 1707–1708 Donin alajuoksualueen maaorjan asemassa 
olevat talonpojat ja kasakat nousivat kapinaan tsaari Pietari Suuren 
määräämää raskasta verotusta ja telakkapakkotyötä vastaan. Kapina 
kukistettiin, ja tsaari otti haltuunsa paljon kasakoiden maita. Vuonna 
1723 kasakoilta vietiin myös oikeus valita johtajansa.

Jemeljan Pugatsov oli syntyään Donin kasakka. Hän näki Uralin 
kasakoiden kapinan vuonna 1772 ja sen kovakouraisen kukistami-
sen. Seuraavana vuonna hän julisti olevansa keisari Pietari III, jon-
ka Katariina Suuri oli vuonna 1762 syrjäyttänyt. Pugatsov määräsi 
maaorjuuden lakkautettavaksi. Hän keräsi suuren kannattajajoukon, 
mm. Uralin kasakat, Uralin tehtaiden ja kaivosten pakkotyöläiset ja 
talonpojat sekä papiston. Kapinalliset menestyivät aluksi hyvin, mutta 
syksyllä 1774 heidät kukistettiin ja 10 000 miestä menetti henkensä. 
Pugatsov vietiin metallihäkissä Moskovaan, jossa hänet teloitettiin 
julkisesti tammikuussa 1775. Häkki on yhä näytteillä historiallisessa 
museossa Punaisen torin laidalla.

2.2.9.7 Turkin sulttaanikunta

Ottomaanien valtakunnan hallitsijaksi tuli vuonna 1789 sulttaani 
Selim III, joka oli sunnimuslimi. Hän pyrki uudistamaan myös vero-
tusta, koska valtakunnan talous oli heikossa tilassa mm. veronkan-
tajien ja muiden viranomaisten korruption vuoksi. Vanhoja veroja 
uudistettiin ja uusia veroja määrättiin monille tuotteille, kuten alko-
holille, kahville, tupakalle ja silkille.

Vuonna 1794 Osman Pazvantoglu, entinen sotilas, organisoi kapi-
nan Bulgariassa. Hän sai paljon kannattajia lupaamalla talonpojille 
verovapauden. Kun talonpojat tajusivat tulleensa narratuiksi, heitä 
pakeni vuoristoon ja lähti Tonavan yli Romaniaan niin suurin jou-
koin, että Vidinin seutu autioitui. Sen alueen kuvernööriksi päässeen 
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Pazvantoglun kuoltua janitsaarit, jotka olivat vastustaneet Selim III:n 
uudistuksia, tekivät yhdessä taantumuksellisten uskonnollisten joh-
tajien kanssa vuonna 1807 vallankumouksen ja kohta sen jälkeen 
murhasivat sulttaanin. 

2.2.9.8 Keski- ja Etelä-Amerikka

Keski-Amerikassa Hondurasin ja Costa Rican rannikolla, joka tuol-
loin oli melko riippumaton sekä Isosta-Britanniasta että Espanjasta, 
syttyi vuonna 1712 laaja intiaanien kapina. Se kohdistui mm. anka-
raan verotukseen ja erään piispan suorittamaan arvoesineiden hal-
tuun ottamiseen. Kapinassa uhkailtiin niin mulatteja, intiaaneja kuin 
espanjalaisiakin.

1700-luvulla Keski-Amerikassa hopean ja muiden metallien veroja 
välteltiin lähinnä salakuljetuksella ja käyttämällä ulkomaankaupassa 
välikäsiä. Tällaista menettelyä varten Guatemalaan perustettiin vuon-
na 1729 jopa kiinteä toimipiste.

Espanjan kuningas Kaarle III päätti 1760-luvulla uudistaa Keski-
Amerikan taloushallintoa. Esimerkiksi Guatemalassa kauppiailla oli 
ollut siinä pitkään merkittävä asema, mikä oli johtanut korruptioon. 
Vuonna 1763 pyrittiin uudistamaan verotusta ja korvaamaan veron-
vuokraus uudemmilla menetelmillä. Liikevaihtoveroa korotettiin ja 
sen piiriin kuuluvien tavaroiden määrää lisättiin. Kauppiaat protes-
toivat ja vaativat paluuta vanhaan verojärjestelmään. Myös vuonna 
1765 säädettyä tupakkakaupan monopolia yms. vastaan protestoitiin. 
Väkivaltaiset kapinat kuitenkin vältettiin, koska hallitus antoi osittain 
periksi.

Espanjalaisten tekemä Jukatanin niemimaan valloitus Meksikos-
sa saatiin päätökseen 1600-luvun lopulla. Mayojen omistamat maat 
annettiin katoliselle kirkolle ja espanjalaisille aatelisille, ja maya-väestö 
joutui orjatyövoiman asemaan. Vuonna 1761 Jukatanin Cisteilissä oli 
Jacinto Canekin johtama vallankumousyritys, jossa oli kysymys vero-
tuksestakin. Espanjalainen hallinto kukisti kapinan verisesti. Canek 
ja monta muuta kapinajohtajaa tuomittiin kuolemaan ja surmattiin. 
Jukatanin kuvernööri syytti espanjalaisia siitä, että he olivat sallineet 
maya-intiaanien omistaa metsästysaseita.

Vuonna 1765 Ecuadorin Quitossa syttynyt kapina (Rebellion of 
the Barrios) alkoi verotuksen uudistamisesta. Uudistustarve johtui 
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mm. verojen välttelyn laajuudesta ja tehottomasta veronvuokraus-
järjestelmästä. Epäkohtia oli runsaasti, ja vain suhteellisen pieni osa 
veroista saatiin kerätyksi. Verouudistusesitys herätti laajaa vastustusta 
eri väestöryhmissä, ja väkivaltaisiakin mellakoita syntyi. Vähitellen 
kapinallisten yhtenäisyys kuitenkin romahti. Espanjan armeija tuli 
Quitoon seuraavan vuoden syksyllä kohtaamatta juuri lainkaan vas-
tarintaa ja palautti kaupungin varakuninkaan hallintaan.

Sitten kohta vuonna 1767 Guanajuaton kaupungissa Meksikossa 
puhkesi kapina vastustamaan vihattuja uusia veroja. Kysymys oli mm. 
kaivosmiehille hopeana annetusta luontoisedusta sekä viinaverosta ja 
tupakkamonopolista.

Boliviassa oli 1770- ja 1780-luvuilla useita verokapinoita. Vuo-
den 1774 mellakka (Cochabamba Customhouse Riot) koski mm. 
liikevaihtoverotuksen alan laajentamista, verotason korotuksia ja 
veronkantojärjestelmää; asia koski ammattiryhmistä mm. vaattureita 
ja suutareita, ja se koski myös monia elintarvikkeita (esim. perunaa, 
chiliä, maissia). Vuonna 1780 intiaanit protestoivat suurin joukoin 
mm. maten, kolan, suolatun lampaanlihan ja flanellikankaan liike-
vaihtoverosta (La Paz Uprising). Boliviassa kapinoitiin myös veron-
kantouudistusta vastaan (Katarista Rebellion).

Perussa puhkesi 1770- ja 1780-lukujen vaihteessa väkivaltaisia 
kapinoita (mm. Arequipa Rebellion). Niiden syinä olivat mm. liike-
vaihtoveron korotus 4 %:sta 6 %:iin ja uusi 12,5 %:n viinavero. Kapi-
nat olivat alkusoittoa Perun vallankumoukselle espanjalaisia vastaan 
1780-luvun alussa. Kapinajohtaja José Gabriel Condorcanqui alkoi 
käyttää nimeä Tupac Amaru II, koska hän periytyi viimeisestä inka-
hallitsijasta Tupac Amarusta. Vuonna 1781 hänen johdollaan alkoi 
Perussa erittäin verinen kapina, jota lietsoi myös ankara verotus (mm. 
pakkotyö, liikevaihtovero). Kapinaan osallistui useita kymmeniä 
tuhansia alkuperäiskansojen edustajia. Kapina kukistettiin seuraava-
na vuonna, ja kapinan johtajat, joukossa naisiakin, teloitettiin. Kaikki 
inkakulttuuriin liittyvä (kieli, vaatteet, muistomerkit) yritettiin kiel-
tää.

Kolumbian suuressa kansannousussa vuonna 1781 (Comunero 
Rebellion) vastustettiin mm. verojen korotuksia, joilla kerättiin varo-
ja alueen puolustamiseksi brittejä vastaan. Täälläkin tupakan ja vii-
nan hinnannousu vihastutti. Vaikka kapinalliset tulivat yhteiskunnan 
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ylemmistä luokista, he onnistuivat saamaan mukaan paljon muutakin 
väestöä. Se kapina kukistettiin, mutta vastaavia esiintyi myös Vene-
zuelassa.

Minas Geraisin osavaltiossa Brasiliassa syntyi vuonna 1788 salaliit-
to emämaa Portugalia vastaan. Yhtenä syynä tyytymättömyyteen oli 
kullankaivuun vähentyminen, jonka vuoksi sen alan miesten oli vai-
kea selviytyä kullasta perittävästä verosta ja lisäverosta. Salaliitossa oli 
mukana myös paljon sotilaita, pappeja ja älymystöä, jotka olivat saa-
neet vaikutteita USA:n vallankumouksesta ja valistusaatteesta. Heillä 
oli kuitenkin keskinäisiä erimielisyyksiä mm. orjuuden suhteen. Kun 
kolme itsenäisyysliikkeen jäsentä paljasti suunnitelmat hallitukselle 
vuonna 1789, niin kapinallisia vangittiin, osa teloitettiin ja osa kar-
kotettiin Portugalin siirtomaahan Angolaan.

2.2.9.9 Japani ja Kiina

Japanissa oli 1700-luvulla useita veroihin ja veronkantoon liittyneitä 
talonpoikien kapinoita, jotka johtivat ankariin kostotoimiin. Abe-
klaani sai Fukujaman alueen hallintaansa vuonna 1710 ja verotti sen 
asukkaita niin rankasti, että joulukuussa 1717 sadat talonpojat varus-
tautuneina viikattein, puisin miekoin ja muin astaloin marssi Fuku-
jaman linnaan esittämään yhteensä 15 vaatimusta sekä veroja että 
niiden kantomenetelmiä vastaan. Vaikka tämä alueen ensimmäinen 
verokapina oli huonosti organisoitu ja lyhyt, talonpojat onnistuivat 
saamaan läpi monta vaatimustaan.

Tsuyaman alueella talonpojat kapinoivat vuosina 1726–1727 vaa-
tien äärimmäisen ankaran riisiveron ja muidenkin verojen alentamis-
ta, mutta heidät kukistettiin verisesti. Vuonna 1739 Iwaki Dairassa 
84 000 talonpojan riisiverokapina sen sijaan onnistui paremmin. 
Vuonna 1749 taas talonpojat kapinoivat veroja vastaan Matsudaira 
Narisadassa; tämäkin kapina kukistettiin ja kapinoijia ristiin naulittiin.

Fukujaman talonpojat järjestivät verokapinan jälleen vuonna 1752. 
Tällä kertaa se kohdistui erityisesti nousseeseen puuvillaveroon. Kapi-
nan alkamisen merkkinä käytettiin keskiajalta periytyvää tapaa soittaa 
temppelin kelloja. Vuosina 1761–1763 Shinano Plainissa talon-
pojilla oli suuri ja hyvin järjestetty kapina päivätöitä ja ankaria rii-
si- ym. veroja vastaan. Kapina kukistettiin, ja sen johtajia rangaistiin 
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ankarasti. Vuosina 1764–1765 Japanin talonpojat järjestivät erittäin 
laajan kapinan vastustaakseen veroa, jolla rahoitettiin Korean delegaa-
tion vierailua nykyiseen Tokioon. Protesti kohdistui myös lisättyyn 
velvollisuuteen toimittaa hevosia ja miehiä viranomaisten ja yksi-
tyisten kauppiaiden kuljetuksiin. Kapina epäonnistui, ja sen johtajia 
teloitettiin, vangittiin ja kidutettiin.

Jälleen vuonna 1770 Fukujamassa oli verokapinoita, joissa talon-
pojilla oli 19 mm. puuvillaveron alentamista koskevaa vaatimusta. 
Vaatimukset eivät menestyneet, ja kapinan johtajia rangaistiin taaskin 
hyvin ankarasti. Vuonna 1776 talonpojat nousivat kapinaan budd-
halaiselle papistolle kerättäviä ylettömiä veroja vastaan, ja taas kävi 
huonosti. Vuonna 1781 Kozuken ja Musashin alueilla talonpojat 
kapinoivat korruptoitunutta silkkiverotusta vastaan, joka esti heitä 
myymästä silkkiä ja silkkituotteita. Kapinajohtajat saivat ankaran 
rangaistuksen.

Vuosina 1786–1787 Fukujamassa kapinoitiin jälleen. Syyt olivat 
pitkälti poliittiset, mutta välittöminä syinä olivat kohtuuton verotus 
ja korruptio. Kapinallisten vaatimuksista osa hyväksyttiin. Vuonna 
1790 noin 2 000 Fukujaman kalastajaa, joiden elinkeino kärsi kala-
kannan pienentymisestä, nousi kapinaan ja vaati mm. verovapautta.

Kiinassa talonpojat ryhtyivät 1790-luvulla kapinaan (White Lotus 
Rebellion), jolla vastustettiin laajaa talonpoikien raskaaseen vero-
tukseen johtanutta korruptiota. Tämä kapina jatkui vuoteen 1803 
saakka.

2.2.10 1800-luku16

2.2.10.1 Iso-Britannia ja Irlanti

Vuonna 1806 Walesissa oli mallasveromellakoita, joissa väkijoukon 
hyökkäyksen kohteeksi joutui 26 valmisteveronkantajaa.

Ranskan suuri vallankumous sai aluksi vastakaikua Britanniassa 
ja muissa lähimaissa, mutta hirmuvallan aikana moni maa kääntyi 
Ranskaa vastaan. Britannian pääministeri William Pitt nuorempi 

16 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 321–376. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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kokosi Ranskaa vastustavia liittoumia. Sodat Napoleonia vastaan 
vaativat paljon rahaa. Paljon kritiikkiä, väkivaltaistakin, sai 1700- ja 
1800-lukujen vaihteessa uusi vero: laajapohjainen progressiivinen 
tulovero, jossa verokanta oli perusvähennyksen jälkeen 5–10 %. Pro-
testit olivat joskus väkivaltaisiakin. Muutaman vuoden päästä tästä 
tuloverosta luovuttiin.

Napoleon kukistettiin Waterloon taistelussa 1815. Sodat olivat tul-
leet Britannialle kalliiksi ja valtionvelka oli paisunut, minkä vuoksi 
vuonna 1816 ministeriö esitti tuloverotuksen palauttamista 10 %:n 
verokannan mukaisena. Samalla esitettiin tullien ja eräiden muiden 
verojen alentamista. Esitys sai ankaraa vastustusta – tuloveron sanot-
tiin mm. olevan perustuslain ja yksilönvapauden vastainen. Tulove-
roveroesitys hylättiin ja turvauduttiin välillisten verojen korotuksiin. 
Tuloverotus palasi Britanniaan vasta vuonna 1842, pääministeri 
Robert Peelin aikana.

Englannissa radikaali ryhmä vaati demokraattisia uudistuksia, 
kuten miesten yleistä äänioikeutta sekä salaisia äänestyksiä. Armeija 
surmasi mielenosoittajajoukon Manchesterissä elokuussa 1819. Ryh-
mä alkoi vaatia valmisteveron alaisten tuotteiden, kuten teen, tupakan 
ja alkoholijuomien, boikotointia. Myös 1820- ja 1830-luvuilla Eng-
lannissa oli aktivisteja ja työväenluokkaisia ryhmiä, jotka kannattivat 
ja toteuttivat verovastaisuutta. Walesissakin esiintyi vuonna 1832 ylly-
tystä verojen maksamista vastaan.

Vuosisatojen ajan Englannissa oli mm. kirkkoherralla ollut oikeus 
periä jokaiselta seurakunnan kotitaloudelta pääsiäismaksuja. Perheen-
päällä oli velvollisuus maksaa nämä maksut jokaisen kiinteistössä asu-
van jäsenen puolesta. 1800-luvun alkupuolella suutari Peter Watson 
kieltäytyi tästä, koska maksu ei perustunut lakiin eikä evankeliumiin. 
Watson vangittiin niskoittelunsa vuoksi. Tuomioistuin lopulta katsoi, 
että pääsiäismaksujen periminen oli laitonta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa protestoitiin vuosina 1833–1861 
erityisesti ikkunaveroa vastaan. Veroa pidettiin liian regressiivisenä. 
Protestoivat mm. häiritsivät takavarikoitujen tavaroiden huutokaup-
poja.

Skotlannissa 1830-luvulla vastustettiin papistoa varten kerät-
tävää veroa. Esimerkiksi Edinburghissa teologi, saarnaaja John 
Brown kieltäytyi maksamasta tätä veroa, jolloin hänen irtaimistonsa 
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takavarikoitiin ja myytiin ja häntä vastaan nostettiin harhaoppisuus-
syyte. Synodi vapautti Brownin syytteestä seitsemän vuotta kestäneen 
oikeudenkäynnin jälkeen.

Isossa-Britanniassa vuonna 1815 käyttöön otettujen viljatullien 
tarkoituksena oli pitää viljatuotteiden hinnat korkeina. Maanomis-
tajia se hyödytti, mutta vastustusta se herätti etenkin kaupunkien 
teollisuusyrittäjissä ja myös työläisissä. Vuonna 1836 viljatulleja vas-
tustamaan perustettiin lobbausyhdistys. Myös vuonna 1842 Man-
chesterissä pidetty naisten kokous vastusti viljatulleja. Näistä tulleista 
luovuttiin vuonna 1846.

Englantiin ja Walesiin säädettiin vuonna 1834 uusi köyhäinhoi-
tolaki. Aikaisempaa systeemiä oli pidetty huonona, koska sen kus-
tannukset olivat vuosi vuodelta kasvaneet ja lisänneet keskiluokan ja 
yläluokan maksamia paikallisveroja. Vanhan järjestelmän katsottiin 
myös tekevän köyhistä kansalaisista laiskoja työnvieroksujia. Nyt köy-
hiä pyrittiin auttamaan järjestämällä heille työtä työlaitoksissa, joissa 
olot kylläkään eivät olleet houkuttelevia. Uudenkin lain aiheuttamia 
veroja vastaan kampanjoitiin, veronkantajia uhkailtiin myös väki-
vallalla.

Walesin maaseudulla elettiin 1830- ja 1840-lukujen taitteessa 
pahassa köyhyydessä. Syynä olivat huonot sadot ja hallituksen tariffi-
politiikka sekä verot ja tietullit. Tietulleilla, joiden kantaminen oli 
yksityistetty, oli tarkoitus rahoittaa yleisten teiden rakentamista ja 
ylläpitoa, mutta niitä väitettiin käytettävän muihinkin tarkoituksiin. 
Tulliportit olivat vihattuja ja myös riittävän konkreettisia viljelijöiden 
ja maataloustyöntekijöiden kapinoinnin kohteiksi. Kapinoijat, usein 
naisiksi pukeutuneina, tuhosivat tulliportteja Rebekka-kapinassa vuo-
sina 1839–1843; ainakin yksi portinvartija sai surmansa. Kapinan 
sanotaan saaneen nimensä ensimmäisen Mooseksen kirjan 24 luvun 
kohdasta 60: ”Ja he siunasivat Rebekan ja lausuivat hänelle: Oi sisa-
remme, tulkoon sinusta tuhat kertaa kymmenentuhatta, ja vallatkoot 
sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit.” 

Tässä on käytetty kirkolliskokouksen vuonna 1933 käyttöön ottamaa 
suomennosta, jossa esiintyy sana ”portti”. Nykyisessä suomenkielisessä 
Raamatussa tässä kohdassa ei enää esiinny portti-sanaa. Useimmissa eng-
lanninkielisissä Raamatun versioissa on edelleen käytetty porttia merkit-
sevää sanaa gate. 
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Rebekka-kapina sai aikaan vain pieniä välittömiä muutoksia järjestel-
mään, mutta sen muisto elää mm. romaaneissa, elokuvissa ja lauluissa.

Mallasvero, joka mm. nosti oluen hintaa, oli erittäin vihattu vero. 
Benjamin Disraeli kävi kampanjaa sitä vastaan 1830-luvun puolivälis-
tä alkaen; perusteena oli maatalouden edistäminen. 1850-luvun alussa 
Disraeli ministerinä ehdotti maltaiden ja humalan verojen alentamista 
ja vastaavasti asuntoveron ja tuloveron korottamista. Parlamentti hyl-
käsi esityksen niukalla enemmistöllä. Esitystä vastusti mm. William 
Gladstone. Vuonna 1880, Gladstonen ministerikaudella, mallasvero 
kuitenkin kumottiin.

Vuonna 1871 erään tulitikkutehtaan työntekijätytöt (”matchgirls”) 
vaativat parlamenttia vastustamaan esitystä tulitikkuverosta, jonka 
katsottiin rasittavan köyhiä. Esitys peruutettiin, ja Gladstonen halli-
tus korvasi sen korottamalla tuloveroa.

Vuonna 1872 Land and Labor League -organisaatio vaati kaikkien 
välillisten verojen korvaamista välittömillä veroilla ja tuloverotuksen 
kehittämistä tasapuoliseksi. Ehdotusta kannatettiin mm. radikaa-
leissa työväenlehdissä. Vuonna 1874 William Gladstonen hallitus 
antoi lakiesityksen tee- ja sokeriverojen poistamiseksi ja tuloveron 
korvaamiseksi muilla veroilla sekä paikallisverojen tarkistamiseksi. 
Parlamentti hajotettiin eikä ehdotus toteutunut. Gladstone suosiota 
saadakseen ilmoitti poistavansa tuloveron, jos hän palaa pääministe-
riksi. Hänen puolueensa kuitenkin hävisi parlamenttivaalit.

Vuonna 1880 Skotlannin kirkko vaati veroa rahoittaakseen toimi-
tilojensa kunnossapitoa. Ne, jotka eivät olleet kyseisen kirkon jäse-
niä, vastustivat veroa ja järjestivät kampanjan sitä vastaan, ja parisataa 
henkilöä kieltäytyi veroa maksamasta. Viranomaiset ryhtyivät oikeus-
toimiin heistä muutamia vastaan mutta sitten luopuivat syytteistä. 
Kaksi vuotta myöhemmin Englannin anglikaanikirkko vaati ylimää-
räisiä kymmenyksiä humalanviljelijöiltä; nämä nousivat vastustamaan 
veroa. Vuosina 1887–1888 Walesissa syttyi kirkollisverosota, johon 
liittyi valtava osallistujajoukko. Halifaxissa ja Coventryssä pakollisen 
kirkonkymmenyksen vastustajat perustivat yhdistyksen ja kampanjas-
saan vuosina 1875 ja 1892 vaativat tuon veron kieltämistä.

Verokapinointia esiintyi myös Irlannissa, jossa katolilaiset tekivät 
vuosina 1830–1838 joukkoverolakon anglikaaniselle kirkolle mak-
settavia kymmenyksiä vastaan. Lakkolaisissa oli sekä passiivisen että 
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väkivaltaisen vastarinnan kannattajia. Irlannin valkoiset kveekarit 
(nimitys ”valkoiset” johtui värjäämättömistä vaatteista) kieltäytyivät 
vuonna 1843 veronmaksusta protestoidakseen hallituksen harjoitta-
maa heidän lahkonsa häirintää.

Irlannin Mitchelstowissa vuonna 1877 poliisi surmasi kolme lak-
kolaista. Viranomaiset asettuivat poliisin puolelle. Välikohtauksessa 
haavoittuneelle poliisille annettiin korvaus, joka oli määrä rahoittaa 
irlantilaisilta perittävällä ylimääräisellä verolla. Tätä vastustettiin laa-
jasti. Yksi parlamentaarikko sai rikossyytteen avustamisesta veron vas-
tustamisessa. 1800-luvun lopulla Irlannin unionistit käyttivät verojen 
vastustamista tai sillä uhkaamista taistelussa Irlannin itsehallintoa 
kannattavia vastaan.

2.2.10.2 Ranska, Saksa, Itävalta, Unkari ja Tanska

Preussin kuninkaana oli vuosina 1797–1840 Fredrik Vilhelm III. 
Pääministerinä 1810-luvulla ollut Karl August von Hardenberg suo-
si alkuaikoinaan liberaaleja uudistuksia, mm. orjuuden, feodaalisten 
oikeuksien ja monopolien poistamista sekä tasa-arvon lisäämistä vero-
tuksessa. Erityisesti tuloverouudistus herätti voimakasta vastustusta 
aatelistossa. Verotuksesta alkanut riita johti konfliktiin, joka koski 
perustuslakia ja hallituksen valtaa. Vähitellen sekä kuningas että pää-
ministeri tulivat taantumuksellisemmiksi. Napoleonin sotien jälkeen 
pidetyssä Wienin kongressissa vuonna 1815 Euroopan valtiokarttaa 
muutettiin. Silloin myös Itävalta, Preussi ja Venäjä solmivat ns. Pyhän 
allianssin vastustamaan kaikkia valtiollisia uudistuksia. Valistuksen 
aatteita ei kuitenkaan voitu kokonaan kahlita.

Kun Ranskassa vuonna 1829 Kaarle X yritti lainsäädäntövallan 
sivuuttaen säätää erään veron, vastustajat organisoivat veronvastaisen 
liikkeen ja perustivat rahaston syytteeseen joutuneiden verokapinal-
listen auttamiseksi. Myös lukuisia alueellisia verovastaisia yhdistyksiä 
perustettiin.

Lakimies, journalisti Charles Comte oli aktiivinen oppositiossa, 
joka johti heinäkuun 1830 vallankumoukseen. Hän kieltäytyi mak-
samasta veroja, kunnes Kaarle X kumosi joukon liberaalien vastaisia 
säädöksiä.
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Vuoden 1848 vallankumousten aikana Saksassa kuningas kielsi 
ensimmäisen vaaleilla valitun parlamentin kokoontumisen. Parla-
mentti vastasi julistamalla hallituksen lakkautetuksi. Todettiin, että 
niin kauan kuin parlamentilla ei ollut vapautta jatkaa istuntojaan, 
hallituksella ei ollut oikeutta määrätä valtion tuloista ja periä veroja. 
Karl Marx kirjoitti tuolloin, että siksi verojen maksaminen oli maan-
petos ja että veronmaksusta kieltäytyminen oli kansalaisten velvolli-
suus. Marxin mukaan ei ollut laitonta kannattaa verojen vastustamista 
laitonta hallitusta vastaan.

Vuotta 1848 kutsutaan Euroopan hulluksi vuodeksi. Silloin teh-
tiin lukuisia vallankumouksia, ja silloin syntyi väkivaltaisia kapinoi-
ta, joita innoittivat liberalismin, sosialismin ja nationalismin aatteet. 
Kapinointia oli erityisesti Ranskassa, Itävalta-Unkarissa ja Saksassa. 
Tuona vuonna Lothar Bucher, joka oli tiedottaja ja lakimies, valittiin 
Berliinin kansalliskokouksen jäseneksi. Muiden kollegojensa kanssa 
hän joutui vuonna 1850 oikeuteen, koska hän oli osallistunut vero-
lakkoliikkeen järjestämiseen; hänet tuomittiin 15 kuukauden van-
keuteen, mutta hän lähti maasta ennen tuomion täytäntöönpanoa. 
Bucher palasi Saksaan vuonna 1860 ja pääsi sittemmin Preussin pää-
ministeriksi nousseen Otto von Bismarckin avustajaksi.

Vuonna 1864 Saksassa Johann Jacoby oli kuusi kuukautta tel kien 
takana kannustettuaan kuulijoita veronmaksusta kieltäytymiseen 
puheessa, joka pidettiin kuninkaan läsnä ollessa.

Unkarilaiset omaksuivat vuoden 1848 vallankumousyrityksen ja 
sitä seuranneen sodan jälkeen passiivisen vastarinnan strategian, he 
mm. boikotoivat itävaltalaisia tavaroita ja kieltäytyivät Itävallan vero-
tuksesta. Konfliktit Itävallan kanssa jatkuivat vuoteen 1867.

Vuonna 1878 Pariisissa pidettiin kansainvälinen naisten oikeuk-
sien kongressi. Ranskalainen feministi ja suffragetti Hubertine Auclert 
tuohtui, kun kongressi ei tukenut naisten äänioikeutta. Hänen 
mukaansa naisia ei tullut verottaa, ellei heillä ei ollut edustusta lakeja 
säädettäessä, ja vuonna 1880 hän aloitti verokapinan.

Ranskassa radikaalipuolue vaati 1880-luvulla maahan tulovero-
tusta, perintöverotusta ja sosiaaliturvaa. 1890-luvulla esitettiin tulo-
verolakia, jossa maksimiverokanta olisi ollut 5 %. Tuloverotus oli 
Ranskassa sivuroolissa aina I maailmansotaan saakka, jolloin verojen 
lisääminen oli valtavien menojen ja velkojen vuoksi välttämätöntä.
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Tanskassa vasemmistopuolue kehotti vuosina 1877 ja 1885 kansa-
laisia jättämään maksamatta verot oikeistolaiselle hallitukselle.

2.2.10.3 Italia, Espanja, Portugali ja Kreikka

Sisiliaa ja Napolia hallitsi 1700-luvun lopulla Ferdinand, joka oli 
Ranskan kuninkaan Ludvig XVI:n serkku. Vuonna 1806 Napo-
leon valtasi Napolin Ranskalle ja julisti veljensä Napolin ja Sisilian 
kuninkaaksi, vaikka Ferdinand yhä hallitsi Sisiliaa Ison-Britannian 
suojeluksessa. Jatkuvien sotakustannusten heikentämän taloustilan-
teen vuoksi Ferdinand yritti vuonna 1810 lisätä erityisesti aatelisten 
veroja ilman parlamentin suostumustakin. Aateliset kuitenkin olivat 
valmiita maksamaan vain 5 %:n veroa kiinteistöjen tuloista, eikä 
sitäkään Palermon alueelta. Napoleonin menetettyä valtansa vuonna 
1815 Sisiliasta ja Napolista muodostettiin yksi kuningaskunta, jonka 
kuningas Ferdinand oli kuolemaansa (1825) saakka.

Portugalissa puhkesi vuonna 1845 kapina, kun siellä alettiin kerätä 
uutta viiniveroa. Aseistautuneet kansalaiset ajoivat veronkantajat ja 
näitä suojelleet sotilaat pakoon. Armeijan joukot hyökkäsivät kapi-
nallisten kimppuun ja tappoivat heistä kymmenen.

Vuonna 1848 myös ainakin Sisilian Palermossa oli voimakas 
verokapina, jossa erityisesti talonpojat nousivat barrikadeille; rikkaat 
pakenivat tai lukittautuivat asuntoihinsa. Sisilialaiset myös tuhosivat 
verotietoja, ja moni lakkasi maksamasta veroja.

Yhtenäinen Italia perustettiin 1861. Pääministeri Agostino Depre-
tis yritti 1880-luvulla vahvistaa maansa asemaa mm. imperialistisella 
siirtomaapolitiikalla. Sen vuoksi ja noudatetun sotapolitiikan takia 
menot kasvoivat niin, että valtiontalous vaati verojen lisäämistä. 
Vuonna 1891 eri puolilla maata syntyi vakavia verokapinoita, jotka 
tukahdutettiin tiukasti. Vuonna 1893 Sisilian fasistit, joka oli lähinnä 
sosialistinen toimintaryhmä, järjesti suuria verojenvastaisia mielen-
osoituksia, joissa myös verotoimistoja tuhottiin ja verotusaineistoa 
poltettiin.

Katalonian alueen asukkaat Espanjassa kieltäytyivät vuonna 1873 
maksamasta sotaveroa vähän ennen kuin alueen sotilaskomentaja jou-
tui pakenemaan. Barcelonassa kauppiaat ja teollisuudenharjoittajat 
aloittivat lokakuussa 1899 verolakon. Vastustuksen kohteena oli vero, 
jolla Espanjan hallitus rahoitti hävittyä Espanjan ja USA:n välistä 
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sotaa. Kysymys oli myös alueellisesta eriarvoisuudesta, koska verot 
olivat Barcelonassa korkeammat kuin Madridissa.

Kreikkalaisella Tinoksen saarella tuhannet asukkaat lopettivat 
veronmaksun organisoidussa kampanjassa; hallitus vangitsi liikkeen 
johtajia ja pakotti paikallisen piispan pakenemaan. Vuonna 1887 
ottomaanien hallitsemalla Kreetalla kristityt ryhtyivät verolakkoon, 
jolloin hallitus nopeasti alensi veroja ja teki muitakin myönnytyksiä 
saadakseen kapinan rauhoittumaan.

2.2.10.4 Venäjä

Ainakin Katariina II:n aikana aatelisto oli ollut vapaa välittömien 
verojen suorittamisesta, mutta Katariinan seuraaja Paavali I, joka 
 hallitsi vuodesta 1796 kuolemaansa (1801) asti, oli verottanut aate-
listoakin. Paavalin seuraaja Aleksanteri I sen sijaan ensin palautti 
aateliston verovapauden, mutta vuonna 1812 hän taas otti käyttöön 
maakiinteistöjen tuloista suoritettavan progressiivisen veron, jota kan-
nettiin myös aatelisilta. Vaikka veron määrä oli pieni, se suututti aate-
liston, jossa herännyt vastustus lopulta tuotti tulosta: vero kumottiin 
vuonna 1828.

Nykyisen Latvian alueella, joka silloin kuului Venäjään, syntyi 
päivä töitä koskeva kapina vuonna 1802, ja kapinoitsijoita mm. kar-
kotettiin Siperiaan.17

1860-luvulla Donin kasakat kieltäytyivät maksamasta paikallis-
veroa. Kasakat oli perinteisesti vapautettu verojen maksamisesta, 
koska heidän yhteiskunnallinen statuksensa oli korkeampi kuin 
talonpoikien. Vuonna 1861 maaorjat vapautettiin, mistä seurasi 
muutoksia paikallishallinnossa. Uusi pääluvun mukainen vero suu-
tutti Donin kasakat, ja monin paikoin he kieltäytyivät maksamasta 
sitä. 1880-luvun alussa heille annettiin periksi.

Vuonna 1866 Abhasiassa välittömistä veroista ärsyyntyneet jopa 
tappoivat veronkantajia ja polttivat yhden kaupungin. Georgiassa 
telakkatyöläiset vastasivat vuonna 1867 erityisesti heihin kohdistu-
neeseen veroon kieltäytymällä sen maksamisesta.

17 Latvian kansallinen raportti (s. 439 ss.) Essersin toimittamassa teoksessa History 
and Taxation (2022).
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2.2.10.5 Turkin sulttaanikunta, Syyria, Palestiina ja 
Egypti

Vuosina 1808–1839 Turkin sulttaanikuntaa, johon Syyriakin kuului, 
hallitsi Konstantinopolista käsin sulttaani Mahmud II. Hänen aika-
naan tehtiin laajoja uudistuksia, mm. janitsaarilaitos korvattiin armei-
jalla. Sitä varten tarvittiin veroja. Verotuksen kiristäminen aiheutti 
vuonna 1826 kapinointia Homsissa ja muissa Syyrian kaupungeissa. 
Homsin kapinaan osallistui myös janitsaareja.

Vuonna 1826 Syyrian Hamassa kapinoivat myös talonpojat ja 
kauppiaat alueen kuvernööriä Faraj Aghaa ja hänen veronkantajiaan 
vastaan syyttäen näitä korruptiosta ja muista laittomuuksista vero-
tuksessa. Valituksiin todettiin olleen aihetta, mutta koska Faraj Agha 
oli osoittautunut poikkeuksellisen tehokkaaksi verojen kerääjäksi, 
häntä ei rangaistu vaan hänet päinvastoin määrättiin vuonna 1831 
huolehtimaan niiden verojen kannosta, jotka Mahmud II nyt tarvitsi 
sotamenoihin.

Damaskoksenkin asukkaat kapinoivat veroja vastaan. Elettiin sitä 
aikaa, kun Egypti valloitti Syyriaa. Vuonna 1833 egyptiläiset alkoivat 
uudistaa Syyrian taloutta ja lisätä joukkoja veronkantoon. He pois-
tivat vanhoja veroja ja kehittivät tilalle uusia, esimerkiksi progres-
siivisen henkiveron täysi-ikäisille miehille, joka vero oli korkeampi 
kuin vastaava vero Egyptissä. Muslimit protestoivat tätä veroa, koska 
se muistutti sitä veroa, jota ei-muslimien oli maksettava. Egypti teki 
Syyriassa myös sellaisen muutoksen, että virkamiehille alettiin mak-
saa palkkaa. Aikaisemmin virkamiehet olivat saaneet korvausta työs-
tään mm. pidättämällä itselleen osan kantamistaan maksuista, jolloin 
riskinä oli korruptio. Vuonna 1834 Palestiinassa ja Damaskoksessa 
oli virkamiesten johtamia kapinoita, jotka Egyptin armeija kukisti 
brutaalisti. Samana vuonna Palestiinassa vuokraviljelijät kapinoivat 
sotaväenottoja ja päivätöitä vastaan mutta myös vapautuakseen hen-
kiverosta, jota vaadittiin myös muslimeilta eikä vain kristityiltä niin 
kuin aiemmin.

Turkin sulttaanikuntaan kuuluvassa Bulgariassa oli vuosina 1835–
1837 sarja talonpoikien verokapinoita, jotka aiheutuivat päivätöistä 
ja muista raskaista veroista. Turkin armeija murskasi kapinat. Vuonna 
1841 uusia ja korotettuja veroja vastustettiin talonpoikaiskapinoissa 
monissa Anatolian kaupungeissa.
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Vuonna 1841 egyptiläiset vetäytyivät Syyriasta ja Turkin sulttaani-
kunta otti alueen taas hallintaansa. Druusit, joka on etnis-uskonnolli-
nen ryhmä lähinnä Syyriassa ja Libanonissa, kieltäytyivät maksamasta 
veroa. Vuonna 1850 Syyrian Aleppon asukkaat nousivat vastustamaan 
Turkin pyrkimyksiä, jotka koskivat veronvuokrausta, henki veroa ja 
sotaväenottoja. Kapinassa uskontokin oli mukana ja tuhannet saivat 
surmansa.

Vuonna 1850 Bulgariassa oli jälleen talonpoikien kapinoita, jot-
ka koskivat veroja, veronkantoa ja maareformia. Parituhatta ihmistä 
sai surmansa, suurin osa siviilejä. Seuraavana vuonna Bulgariassa oli 
väkivallaton viininviljelijöiden verolakko kaksinkertaistettua viini-
rypäleiden veroa vastaan.

Vuosina 1853–1856 käydyn Krimin sodan aikana vuonna 1854 
Syyriassa Jabal Asariyyan alueen asukkaat nousivat veroja ja turkki-
laisten hallintoa vastaan kapinaan, jonka armeija kukisti verisesti. 
1850-luvun lopulla suuri osa Syyrian kristityistä kieltäytyi maksamas-
ta bedel-nimistä veroa, jota heiltä vaadittiin korvaukseksi asepalveluk-
sesta vapauttamisesta. Kristityt totesivat suostuvansa sotapalvelukseen, 
minkä vuoksi heiltä ei tulisi kyseistä veroa periä.

Myös Damaskoksessa kristityt vastustivat bedel-veroa. Muslimien 
ja kristittyjen vihanpito kärjistyi, ja vuonna 1860 muslimit hallinnon 
sitä estämättä ryhtyivät veriseen väkivaltaan kristittyjä vastaan. Viha-
mielisyydet muslimien ja kristittyjen välillä eivät loppuneet.

1870-luvulla Kairossa huonojen satojen aikana Bosnian ja Hertse-
govinan kristityt talonpojat ryhtyivät kapinaan veronvuokraajia vas-
taan. Kapinat päättyivät, kun Turkki joutui Venäjää vastaan käydyn 
sodan jälkeen vuonna 1878 luopumaan näiden alueiden hallinnasta.

1880-luvulla kolera aiheutti suurta vahinkoa Kairossa. Se ja heikot 
sadot johtivat nälkään ja köyhyyteen, kiinteistöjen arvot romahtivat 
ja talous raunioitui. Syntyi mm. talonpoikien kapinoita, joissa sur-
mattiin vihatun suolaveron kerääjiä. Ylä-Egyptissä levisi vuonna 1884 
laajalle passiivinen veroprotesti, kun väki menetti uskonsa hallituk-
seen Mahdi-kapinassa eli Sudanin sodassa.
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2.2.10.6 Pohjois-Amerikka

Kun Bermudalla seurakunnan asukkaat vuonna 1819 kieltäytyivät 
maksamasta kirkon kymmenyksiä, kuvernööri pani heistä monia 
armeijan vankilaan. Kuvernöörin toimet todettiin myöhemmin tuo-
mioistuimessa laittomiksi. Vaikka siirtokunnan kuvernöörillä oli 
myös kirkollinen valta, hän ei olisi saanut vangita ihmisiä, jotka kiis-
tivät hänen kirkolliset määräyksensä.

Pohjois-Amerikan veroprotestit keskittyivät erityisesti Yhdysval-
tojen eri osiin. Pennsylvaniassa afroamerikkalainen aktivisti Robert 
Purvis kieltäytyi vuonna 1838 maksamasta valtionveroa protestina 
sille, ettei mustilla ollut äänioikeutta. Vuonna 1853 hän kieltäytyi 
maksamasta verosta sitä osaa, joka meni koulutukseen, koska koulun 
luokka oli tarkoitettu vain valkoisille eikä hänen lapsiaan sinne huo-
littu. Marylandissa puolestaan oli vuonna 1843 joukkovelkakirjoihin 
liittyviä mielenosoituksia, jotka kohdistuivat myös veronkantajiin.

Orjuuden vastustaja, teollisuusmies Moses Brown oli kveekari, joka 
1800-luvun alussa vastusti sotaveroja. Vuonna 1842 filosofi Amos 
Bronson Alcott kieltäytyi maksamasta henkiveroa vastalauseena pre-
sidentin orjuutta kannattavalle politiikalle.

Henry David Thureau oli yhdysvaltalainen luontokirjailija, yhteis-
kuntakriitikko ja filosofi. Hän kannatti kansalaistottelemattomuut-
ta ja oli vuonna 1846 jonkin aikaa vangittuna, koska hän kieltäytyi 
maksamasta veroja eikä myöskään hyväksynyt orjuutta eikä USA:n ja 
Meksikon välistä sotaa. Vuonna 1848 Thureau piti luentoja aiheesta 
”Yksilön oikeudet ja velvollisuudet suhteessa hallitukseen”.

Kaliforniassa vuonna 1850 määrättiin kaikki kaivostyöläiset, jotka 
eivät olleet USA:n kansalaisia, maksamaan veroa 20 dollaria kuukau-
dessa. Ulkomaalaisten kaivostyöläisten nostattama verokapina onnis-
tui, ja vero kumottiin samaisen vuoden loppuun mennessä. Kaksi 
vuotta myöhemmin kuitenkin otettiin kuitenkin käyttöön 4 dollarin 
vero, jota sovellettiin kiinalaisiin kaivostyöläisiin.

Vuonna 1858 orjuuden vastustaja ja suffragetti Lucy Stone jär-
jesti verotusta koskevan mielenosoituksen. Hän oli ostanut edellise-
nä kesänä talon, ja kun ensimmäinen verolappu tuli, hän palautti 
sen maksamattomana; hän vetosi siihen, että naisten verottaminen 
samalla kun heiltä evättiin äänioikeus oli USA:n perustuslain vas-
taista. Seurauksena oli, että hänen taloustavaroitaan huutokaupattiin 
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verojen maksuksi. Stone alkoi jakaa vetoomuksia, joissa vaadittiin nai-
sille äänioikeutta. Protesti innosti muita veroja maksavia naisia. Jotkut 
seurasivat Stonen esimerkkiä ja kieltäytyivät maksamasta veroja.

Myös Sarah E. Wall oli aktiivinen naisten äänioikeuden kannattaja 
ja veroprotestiin osallistuja. Veronkantaja haastoi Wallin oikeuteen, 
koska hän kieltäytyi maksamasta veroja. Vuonna 1863 Massachu-
settsin korkein oikeus katsoi, että Wallin oli maksettava vero, ja 
hänen omaisuuttaan myytiin verojen maksuksi. Lopulta Wallin sit-
keys voitti, kun veronkantaja alkoi olla välittämättä hänestä ja sal-
li hänen pidättäytyä maksamasta. Monia muitakin suffragetteja oli 
1800-luvun lopulla USA:n verojen vastustajissa.

Stephen Symonds Foster oli orjuuden vastustaja ja naisten oikeuk-
sien puolustaja. Hän kieltäytyi 1870-luvulla maksamasta veroa maa-
tilastaan, koska hänen vaimollaan ei ollut äänioikeutta. Tila meni 
myyntiin, ja sen osti hyväntahtoinen naapuri, joka antoi Fosterien 
ostaa sen takaisin. Näin tehtiin useana vuonna, joten Fosterit itse 
välttyivät maksamasta veroa.

Ulkomaalaisen miehen äänioikeuden puuttumiseen liittyi seu-
raava verosta kieltäytyminen: Kanadalaissyntyinen kirjailija, lääkäri 
John Brown Smith oli vuosina 1879–1880 melkein vuoden USA:n 
vankilassa, koska kieltäytyi maksamasta 2 dollarin henkiveroa. Hän 
vetosi siihen, että hän ei ollut USA:n kansalainen eikä hänellä ollut 
äänioikeutta. Lopulta hänet vapautettiin, kun ystävä maksoi veron 
hänen puolestaan.

Eräs kuvernöörin vaalissa Louisianassa hävinnyt mies muodosti 
varjohallituksen (1872–1879). Hän julisti, että istuvalle hallitukselle 
veroja keräävät toimivat laittomasti ja että asukkaiden tuli vastustaa 
noita veroja.

Zerah C. Whipple oli kristitty pasifisti ja kuurojen opetuksen 
kehittäjä. Vuonna 1874 veronkantaja vangitsi Whipplen, koska tämä 
kieltäytyi maksamasta sotilasveroa (sakkoa miehille, jotka eivät osal-
listuneet osavaltion miliisitoimintaan). Muutaman päivän kuluttua 
tapauk sesta kuullut muukalainen maksoi verot Whipplen vapautta-
miseksi. Vangitsemisen saama huomio vahvisti amerikkalaista rauhan-
liikettä.

Suolasodan aikana vuonna 1877 Texasissa Meksikolle uskolliset 
lakkasivat maksamasta veroja USA-mieliselle hallitukselle. Samana 
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vuonna Etelä-Carolinassa valkoisen ylivallan kannattajat, jotka suh-
tautuivat kielteisesti jälleenrakennushallitukseen, vastustivat mm. 
verojen maksua. Vuosina 1870–1913 USA:ssa riideltiin rautatielai-
noista. Asiaan liittyi myös verokapinoita, kun lainoissa huijatuiksi 
tulleet kieltäytyivät veronmaksusta.

Vuonna 1884 Cincinnatissa yli 3 000 saluunanomistajaa kieltäytyi 
maksamasta likööriveroa, joka lopulta katsottiin perustuslain vastai-
seksi.

Vuonna 1889 Alabaman Dothanissa yritettiin verottaa kaikkia 
kulkuneuvoja, jotka kulkivat kaupungin alueen läpi. Se oli vastare-
aktio maanviljelijöiden yhdistyksen päätökselle välttää kunnallisvero 
rakentamalla varastorakennus kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kapi-
na kukistettiin väkivaltaisesti, ja kaksi kapinallista sai surmansa.

Vuonna 1889 Dakotassa 4 000:n puoliverisen joukko takavarikoi 
sheriffin keräämät verot. Sen jäsenet ilmoittivat taistelevansa viimei-
seen mieheen, jos heitä vielä yritetään verottaa. Vuonna 1897 Flori-
dan kuubalaiset sikarityöntekijät kieltäytyivät maksamasta palkoistaan 
USA:n veroa Kuubaa vastaan käytävän sodan rahoittamiseen.

Massachusettsissa teollisuusmies Hathaway kieltäytyi 1890-luvulla 
useasti maksamasta yhtiöstään kunnallisveroa ja uhkasi lähteä kau-
pungista, jos maksua häneltä vaaditaan. Välillä kaupunki luopui 
verosta, välillä taas Hathaway joutui vankilaan.

Vuosina 1894–1899 Crow-alkuasukasheimon jäsenet kieltäytyi-
vät maksamasta veroa Montanan osavaltiolle, joka siksi takavarikoi 
heidän lampaansa.

1800-luvun lopulla yhdysvaltalainen Henry George sai kotimaas-
saan ja muuallakin suurta huomiota vallankumouksellisilla veroeh-
dotuksillaan. Hänen mielestään kiinteistöjen arvoon perustuva vero 
oli talouden ja muunkin yhteiskunnallisen kehityksen kannalta paras 
keino, ja sillä voitaisiin ainakin pääosin korvata muut verot, kuten 
tuloverot ja kulutusverot, jotka rasittivat erityisesti köyhiä. Tällaista 
veropolitiikkaa ajamaan syntyi laajoja single tax -liikkeitä mutta ei 
varsinaisia verokapinoita.

Benjamin Tucker oli anarkisti kustantaja. Hän piti hallitusta var-
kauksista elävänä tyrannina ja puolsi passiivista vastarintaa, mm. vero-
jen maksamatta jättämistä ja aseistakieltäytymistä.



75

2  Ulkomaisten veroprotestien historia

Veroprotesteja oli Kanadassakin. Vuosina 1879–1881 siellä kaksi-
sataa irlantilaista uudisasukasta kieltäytyi maksamasta paikallisveroa 
ja uhkasi sitoa ulosmittaamaan tulleen sheriffin lähimpään puuhun. 
Sitten he pakottivat sheriffin syömään kirjelmänsä ja antoivat hänelle 
määräajan, jonka kuluessa hänen tuli poistua alueelta. Vuonna 1893 
Montrealin kauppiaat, jotka väittivät uuden veronsa olevan epäoikeu-
denmukainen ja paljon ankarampi kuin muiden alueiden kauppiailla, 
päättivät kieltäytyä veronmaksusta.

2.2.10.7 Keski- ja Etelä-Amerikka

Meksikon asukkaat ovat juoneet tuhansia vuosia pulqueta, joka on 
agaavesta käymismenetelmällä valmistettava mieto alkoholijuoma. 
Pulquen verottaminen synnytti 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa 
väkivaltaistakin vastustusta. Vuonna 1807 taas vangittiin Meksikossa 
niitä, jotka kieltäytyivät suorittamasta lisäveroa kirkon korjaamiseen. 
1840-luvun lopulla maassa oli laajoja kapinoita. Niiden syynä olivat 
mm. ankarat välilliset verot, joita kannettiin USA:ta vastaan käydyn 
sodan rahoittamiseen. Talonpojat saivat joitakin veronalennuksia 
mutta eivät helpotuksia työehtoihinsa. Meksikon Guerrerossa asuk-
kaat vuonna 1892 kieltäytyivät maksamasta liittovaltion veroa.

Guatemalassa ja muuallakin Keski-Amerikassa 1810- ja 
1820-luvuilla oli useita intiaanien verolakkoja ja verisiäkin verokapi-
noita. 1830-luvun lopulla intiaanit siellä nousivat Rafael Carreran 
johdolla kapinaan hallitusta ja veroja vastaan. Maa ajautui anarkian 
partaalle samoin kuin Honduras, Nicaragua ja El Salvador. Vuonna 
1848 Jamaikalla Pyhän Marian seurakunnan asukkaat tekivät onnis-
tuneen kapinan veronkantajia vastaan.

Portugalin kuningas Juhana VI pakeni vuonna 1807 Ranskan val-
loituksia Brasiliaan, josta hän palasi Portugaliin vuonna 1820. Vuo-
den 1822 alussa Brasiliassa oli verokapina, jolla ajettiin myös Brasilian 
itsenäistymistä ja Juhanan pojan Pedro I:n valitsemista Brasilian hal-
litsijaksi. Saman vuoden syksyllä Brasilia itsenäistyikin, ja sitä hallitsi 
Pedro I kuolemaansa (1834) asti. Vuonna 1851 Brasiliassa hallitus 
alkoi rekisteröidä väestötietoja. Kansalaiset pelkäsivät tietoja käytet-
tävän mm. uusien verojen perimiseen. Verenvuodatukselta vältyttiin 
mm. katolisten munkkien avustuksella, ja väestörekisterihanketta 
lykättiin.
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Finanssikriisin aikana vuonna 1879 Rio de Janeirossa otettiin 
käyttöön raitiovaunuvero, jokaiselta matkustajilta erikseen perittävä 
maksu. Se herätti laajoja verolakkoja ja muita mielenosoituksia. Kun 
hallitus vaihtui, tämä vero kumottiin heti seuraavana vuonna. On 
sanottu, että nämä tapahtumat aloittivat poliittisen uudistuksen, joka 
1880-luvun lopulla huipentui orjien vapauttamiseen ja tasavaltaiseen 
hallintoon Brasiliassa.

2.2.10.8 Kiina

Kiinaa vallitsi vuosina vuodesta 1644 Qing-dynastia. Keisarina oli 
vuodesta 1735 Qianlong. 1790-luvulla veroja korotettiin voimak-
kaasti, mikä köyhdytti kansaa ja lisäsi korruptoituneen virkakunnan 
varallisuutta. Valtakunnan taloudesta 1770-luvulta asti vastannutta 
ministeriä He Shengiä pidetään yhtenä kaikkien aikojen rikkaimmis-
ta miehistä. Uudeksi keisariksi tuli vuonna 1797 Qianlongin poika 
 Jiaquing, jonka määräyksestä He Sheng vuonna 1799 teki itsemurhan.

Kiinassa talonpojat olivat jo 1790-luvulla ryhtyneet kapinaan 
(White Lotus -kapina) raskaita veroja ja korruptiota vastaan. Tuo 
kapina päättyi 1800-luvun alussa, mutta protestointi ei päättynyt. 
Erilaisia verokapinoita oli eri puolilla Kiinaa 1840-luvulla. Kohta 
ajauduttiin entistä vakavampiin yhteenottoihin, verisiin sisällissotiin. 
Niistä kuuluisin on Taiping-kapina (1850–1864), jonka johtaja piti 
itseään Jeesuksen veljenä. Erittäin merkittävä oli myös samanaikainen 
Nianin kapina. Nämä kapinat vaativat valtavasti uhreja: kun otetaan 
huomioon myös tuolloin nälkään ja sairauksiin kuolleet, puhutaan 
kymmenistä miljoonista ihmishengistä. Taipingin kapinalliset tulivat 
lähinnä alemmista yhteiskuntaluokista, hyvin harvat tulivat virkamies-
kunnasta. Maanomistajia ei kapinallisissa juuri ollut, ja miehitetyillä 
alueilla maanomistajat usein teloitettiin. Raskas verotus oli osasyynä 
kapinoihin, mutta kysymys oli paljosta muustakin. Kapinalliset vaa-
tivat yhteiskunnallisia uudistuksia, mm. sukupuolten tiukkaa erotta-
mista, naisten jalkojen sitomisesta luopumista, maan sosialisointia ja 
yksityisen kaupankäynnin lopettamista sekä oopiumin tuontikieltoa. 
Uutta Taivaallisen Rauhan Valtakuntaa varten perustettiin myös uusi 
uskonto. Konfutselaisten luostareita tuhottiin, Konfutsen teokset pol-
tettiin ja niiden myyjät teloitettiin. Vaikka kapinat kukistettiin, ne 
osaltaan innoittivat uusiin kapinoihin. 
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2.2.10.9 Japani, Filippiinit ja Intia

Rauhantila loi Japanissa 1600-luvulla talouskasvua, jonka keskeisin 
tekijä oli maan yhdistyminen yhdeksi talousalueeksi. Kauppa lisään-
tyi ja johti laajamittaiseen kaupungistumiseen, jota edesauttoi myös 
liikenneyhteyksien koheneminen. Vähitellen maatalousväestönkin 
elintaso nousi. Kauppiasluokka, joka oli määritelty yhteiskunnan 
alimmaksi luokaksi, vaurastui huomattavasti.

1700-luvulla järjestelmä kuitenkin alkoi osoittaa heikkenemisen 
merkkejä. Talouden ytimen muodosti edelleen maatalous, josta valtio 
sai pääosan verotuloistaan. Japani oli täysin riippuvainen maassa kas-
vatetusta riisistä, jonka hinta saattoi vaihdella huomattavasti. Joskus 
sadon epäonnistuessa riisin hinta kohosi niin, että seurasi nälänhätä. 
Maaseudun epäkohdat johtivat jatkuviin levottomuuksiin. Järjestel-
mää yritettiinkin useita kertoja uudistaa. Osa uudistuksista helpotti 
maan taloustilannetta, mutta 1800-luvulle tultaessa jäykällä feodaali-
hallinnolla ei ollut enää kykyä vastata monimutkaistuviin yhteiskun-
nallisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Japanissa oli 1800-luvun alussa useita talonpoikaiskapinoita. Esi-
merkiksi vuosien 1811–1812 Takedan alueen suuret verokapinat kos-
kivat veroja mm. riisistä, vehnästä, pavuista, vesimyllyistä, kuivureista 
ja sepistä. Kapinoinnilla onnistuttiin saamaan joitakin verohelpotuk-
sia, mikä yllytti maassa muuallakin kymmeniätuhansia talonpoikia 
vaatimaan oloihinsa parannuksia.

Echigon alueen suuri talonpoikaiskapina vuosina 1813–1814 sai 
alkunsa raskaista veroista, huonosta sadosta ja verotuksen toimitta-
jien väärinkäytöksistä. Kapinalliset ajoivat veronkantajan pakoon ja 
tuhosivat verohallinnon tiloja. Kapinallisia rangaistiin mm. sakoilla, 
ruoskimisella ja pakkotatuoinneilla. Ne talonpojat, jotka eivät olleet 
osallistuneet kapinaan, saivat rahapalkkion, samoin ne, jotka olivat 
toimineet ilmiantajina.

Vuonna 1853 Nambun alueella verokapinalliset onnistuivat saa-
maan vaatimuksiaan hyväksytyksi: verotarkastajien määrää vähennet-
tiin ja suolaveron ja riisiveron korotus peruutettiin.

1860-luvulla Mimasaka-alueen kapinoilla oli useita syitä, mutta 
tärkeä rooli oli verojen vastustamisella. Protestoitiin mm. tarkas-
tuksia, joilla pyrittiin takaamaan se, että veronmaksuun käytettiin 
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vain korkealaatuista riisiä. Talonpojat vaativat verojen ja päivätöiden 
vähentämistä. Satoja kapinoitsijoita vangittiin, mutta lähes kaikki 
vapautettiin pian ja kapinajohtajat armahdettiin. Feodaaliherrat jou-
tuivat antamaan periksi, ja talonpoikien asema parani.

Kapinointia esiintyi myöhemminkin. Vuonna 1884 Saitaman 
silkin tuotantoalueella taloustilanne heikkeni olennaisesti ja viljeli-
jät velkaantuivat. Seurasi verotukseenkin liittynyt aseellinen kapina, 
johon osallistui tuhansia talonpoikia.

Filippiineillä vuonna 1898 uusi hallitus kohtasi verosta kieltäyty-
mistä monilla alueilla, jotka turhaan olivat odottaneet verojen alen-
tamista tai poistamista.

Itä-Intian kauppakomppanian yritys määrätä asuntoveroa Ben-
galissa synnytti laajoja verokapinoita vuodenvaihteessa 1810–1811. 
Vuonna 1861 Intiassa erääseen ryhmään kuuluvat, jotka olivat perin-
teisesti olleet verotuksesta vapaita, joutuivat tuloverovelvollisiksi ja 
kapinoivat väkivaltaisestikin tätä vastaan.

2.2.10.10 Indonesia

Jo 500-luvulla Malaijin saaristoon levisi intialaisen kulttuurin piirteitä 
ja asukkaat tulivat kosketuksiin hindulaisuuden ja buddhalaisuuden 
kanssa. Myöhemmin islamin merkitys kasvoi merkittävästi, ja islamis-
ta tuli vähitellen alueen valtauskonto.

Portugalilaiset saapuivat Kaakkois-Aasiaan tarkoituksenaan vallata 
muslimikauppiaiden maustekauppamonopoli itselleen. Portugalilais-
ten kilpailijoiksi tulivat espanjalaiset, englantilaiset ja hollantilaiset. 
Hollantilaiset yritykset perustivat vuonna 1602 Hollannin Itä-Intian 
kauppakomppanian, joka hankki Indonesiasta alueita sotilaallisiin 
keinoin ja myös liittoutumalla paikallisten hallitsijoiden kanssa.

Ranskan vallankumoussodissa vuonna 1795 Ranska miehit-
ti Hollannin ja Hollannin kauppakomppania ajautui vararikkoon. 
Hollantilaiset perustivat vuonna 1800 sen tilalle siirtomaakseen 
Alankomaiden Itä-Intian. Brittien Alankomaiden sille muodostama 
uhka väistyi 1820-luvulle tultaessa. Alueella oli kuitenkin kapinoita 
siirtomaavaltaa vastaan, mikä johtui myös taloudellisesta sorrosta. 
Hollantilaiset perustivat esimerkiksi järjestelmän, jossa paikalliset 
talonpojat pakotettiin kasvattamaan mm. kahvia, sokeria ja viljaa, 
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jotka hollantilaiset myivät eteenpäin hyvällä voitolla. Maanviljelijät 
olivat käytännössä pakkotyötä tekeviä maaorjia.

Vuonna 1825 Bantenin alueella aluepäällikön johdolla mellakoi-
tiin veronkantajia vastaan. Kapinan kukistaminen osoittautui vai-
keaksi, koska kapinoitsijoilla oli alueella laajaa kannatusta. Hallitus 
joutuikin osittain antamaan kapinoitsijoille periksi.

Vuonna 1845 Tjikandissa puhkesi kapina, joka johtui suurelta osin 
verotuksesta. Kapinalliset surmasivat mm. hollantilaisen maatilan 
isännän, hänen vaimonsa ja viisi heidän lapsistaan. Sotilaat kukisti-
vat kapinan.

Bantenin alueella puhkesi vakava kapina jälleen vuonna 1888. Sillä 
oli uskonnollisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia syitä, joita hollantilai-
nen hallinto oli kärjistänyt, mutta välittömät syyt liittyivät raskaisiin 
veroihin. Erityisen tyytymättömiä oltiin päivätöihin, maaveroihin, 
tavaraveroihin ja verosanktioihin, ja ennen kaikkea henkiveroon, 
jota oli maksettava jokaisesta 15–50-vuotiaasta miehestä. Tilannet-
ta olivat pahentaneet mm. Krakataun vuoden 1883 maanjäristyksen 
ja tulivuorenpurkauksen seuraukset. Kapinalliset surmasivat verovi-
ranomaisia ja heidän perheenjäseniään ja tuhosivat verottajan toimi-
paikkoja. Kapina kukistettiin verisesti. Verotukseen saatiin vain pieniä 
muutoksia.

2.2.10.11 Afrikka

Vuonna 1850 Etelä-Afrikassa perustettiin liitto vastustamaan veroja, 
jotka liittyivät hiukan aiemmin annettuun tielakiin. Liiton mielestä 
verot olivat liian suuria ja sortivat köyhiä maanviljelijöitä. Rikkaat 
kauppiaat, kaivosten omistajat ja pankkiirit olivat veroista vapaita.

Ghanassa oli vuonna 1854 epäonnistunut verokapina siirtomaa-
hallintoa vastaan.

Tunisiassa kapinoitiin vuosina 1864–1865 epäsuositun henkiveron 
kaksinkertaistamista vastaan. Silloin alettiin jo olla lähellä Britannian 
ja Ranskan sotilaallista väliintuloa.

Vuonna 1874 Tasmaniassa verokapina liittyi rautatien rakentami-
seen. Hankkeen epäonnistuttua taloudellisesti ja omistajien tehtyä 
konkurssin hallituksen oli otettava projekti haltuunsa. Rautatie-
alueen maanomistajat katsoivat tämän muuttaneen veronmaksajien 
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ja rautateiden suhdetta niin, että he olivat vapaita paikallisverotuksen 
periaatteesta, jonka he olivat hyväksyneet vuonna 1865. Maanomis-
tajat aloittivat kampanjan, joka pakotti hallituksen perumaan veron.

Vuonna 1874 ryhmä eurooppalaisia timanttikaivosmiehiä käynnis-
ti Etelä-Afrikassa verolakon protestina Britannian siirtomaahallituk-
selle, joka ei ollut reagoinut heidän valituksiinsa.

Ensimmäinen buurisota käytiin Etelä-Afrikassa 16.12.1880 
–24.11.1881 Transvaalin ja Britannian välillä. Sodan voidaan myös 
katsoa alkunsa jo 11. marraskuuta 1880 Piet Bezuidenhout -nimisen 
miehen verokapinasta. Siirtomaahallitus otti Bezuidenhoutin vaunut 
myydäkseen ne veroista, mutta hänen kannattajansa estivät huuto-
kaupan, pahoinpitelivät poliisipäällikön ja ottivat vaunut takaisin, ja 
siitä seurasi taistelu hallituksen joukkoja vastaan. Vuonna 1882 oli 
buurien vastainen verokapina, jonka buurit tukahduttivat.

Britannian hallitus määräsi Sierra Leonen viereisen protektoraatin 
maksamaan asunnoista veroa, jonka määrä joissakin tapauksissa ylitti 
asunnon arvon. Veron vastustus huipentui vuonna 1898 ns. mökki-
verosotaan, joka lopulta kukistettiin.

2.2.10.12 Oseania

Vuonna 1854 Australiassa noustiin vastustamaan kaivosoikeusveroa. 
Viisi vuotta myöhemmin Australiassa oli kiinalaisten maahanmuut-
tajien verokapinointia. Lieventääkseen kiinalaisvastaisuutta Australian 
hallitus yritti vähentää kiinalaisten maahanmuuttoa maahanmuut-
tajaverolla, jota kiinalaiset vuorostaan vastustivat voimakkaalla 
kampanjalla. Siinä käytettiin mm. kuluttaja- ja työlakkoja, joukko-
mielenosoituksia ja uhkauksia. Lopulta kiinalaiset saivat hallituksen 
perumaan vihatun veron. Vuonna 1868 Uuden-Seelannin asukkaiden 
oli maksettava henkiveroa. Jotkut päättivät vastustaa sitä ja alkoi-
vat tehdä keskinäisiä sopimuksia puolustuksekseen. Vuonna 1891 
Uuden-Seelannin Chatmansaarten asukkaat kieltäytyivät maksamas-
ta koiraveroa ja sen sijaan valmistautuivat pidätyksiin ja oikeuden-
käyntiin. Vuodesta 1894 alkaen samoin Uudessa-Seelannissa maorit 
ajoittain kieltäytyivät maksamasta epäsuosittua koiraveroa siirtomaa-
hallinnolle. Vuonna 1887 Samoan asukkaat kieltäytyivät maksamasta 
veroa Saksan siirtomaahallinnolle.
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2.2.11 1900-luku18

2.2.11.1 Eurooppa

2.2.11.1.1 Ranska

Vuonna 1907 Ranskassa viininviljelijät ryhtyivät kapinaan. Syynä oli 
heidän heikentynyt asemansa, joka johtui mm. vettä ja sokeria lisää-
mällä tehdyistä viinin väärennyksistä. Mielenosoittajat vaativat mm. 
makeutuksen kieltämistä sekä sokeriostojen valvontaa ja verottamista. 
Ongelmia oli aiheuttanut mm. Algeriasta tuotu viini. Mielenosoi-
tuksiin osallistui eri yhteiskuntaluokista satojatuhansia henkilöitä, 
ei ainoastaan viljelijöitä. Syntyi myös väkivaltaisia mellakoita eikä 
kuolonuhreiltakaan vältytty. Kapina tukahdutettiin armeijan avulla, 
mutta lopulta annettiin säädöksiä viinien vesittämisen ja sokeroinnin 
estämiseksi.

Vuonna 1913 Brestissä tulkittiin käsikärryveron koskevan myös 
lastenvaunuja, mikä johti tämän naurettavana pidetyn veron mak-
susta kieltäytymiseen.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulla useat pasifis-
tiset liikkeet Euroopassa ottivat yhdeksi sodan vastustamiskeinoksi 
sotaverojen vastustamisen.

Syndikalismi oli sosialistisen työnväenliikkeen aatesuunta, joka 
perustui ammattiyhdistystoimintaan ja suoraan toimintaan. Vuonna 
1922 Ranskassa syndikalistiset ryhmät edistivät verojen välttelyä ja 
puolustivat niitä, joiden omaisuus oli vaarassa joutua ulosottoon.

Laivatyöntekijät eivät hyväksyneet sitä, että heidän veronalaisena 
tulonaan pidettiin laivalla tarjoiltua ruokaa yms. etuja. He menivät 
vuonna 1923 lakkoon, joka loppui, kun työnantaja suostui maksa-
maan työntekijöiden verot noista eduista.

Vuonna 1934 Pariisin taksit ryhtyivät lakkoon vastustaakseen uut-
ta polttoaineveroa. Mielenosoittajat pystyttivät kaduille barrikadeja, 
tappelivat poliisien kanssa ja tekivät monenlaista vahinkoa. Mellakois-
sa, joihin osallistui noin 120 000 mielenosoittajaa, kuoli 14, louk-
kaantui noin 1 700 ja pidätettiin noin 600. Mellakat myös johtivat 

18 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 377–424. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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radikaalipuoluetta edustaneen Edoard Deladierin yhden kuukauden 
ikäisen hallituksen kaatumiseen.

Vuonna 1935 Ranskassa verolakkoa ajoivat talonpojat. Joillakin 
seuduilla 90 % asukkaista kieltäytyi maksamasta verojaan, mutta 
kampanjan kansallinen vaikutus oli rajallinen. Vuonna 1944 Ranskan 
juutalaiset kieltäytyivät maksamasta veroa juutalaisjärjestölle, jonka 
natsimyönteinen hallitus oli perustanut.

1950-luvulla Ranskassa nousi veroprotestiliike poujadismi, joka oli 
oikeistolainen keskiluokkainen populistinen liike. Sen perusti kirja- ja 
paperikaupan omistaja Pierre Poujade. Hän aloitti protestit vuonna 
1953 estämällä ryhmänsä kanssa verotarkastajia tarkastamasta kaup-
piaiden tuloja. Pian sen jälkeen hän perusti yhdistyksen järjestämään 
veromielenosoituksia. Poujade esiintyi hyvin populistisesti – hän mm. 
nimitti kansalliskokousta Pariisin suurimmaksi bordelliksi ja kansan-
edustajia roskasakiksi. Liikkeen pääteemat koskivat tavallisen ihmisen 
puolustamista eliittiä vastaan. Kannattajia kannustettiin protestoi-
maan veroja vastaan ja ottamaan talletuksensa pois valtion omista-
mista pankeista. Liike sai 52 paikkaa 1950-luvun puolivälin vaaleissa 
mutta menetti paikat muutaman vuoden päästä. Jonkin verran kan-
natusta liikkeen ajatuksilla on myöhemminkin Ranskassa ollut.

Vuonna 1970 taloustieteilijä ja kirjailija Jacques Bloch-Morhange 
elvytti veronmaksajien järjestön ja puolusti tuloveron kumoamista 
Ranskassa. Samana vuonna Georges Pompidoun hallituksen puolus-
tusministeri ilmoitti suunnitelmasta laajentaa Larzacin tukikohtaa. 
Silloin aktivistit aloittivat kampanjan, jolla jätettäisiin veroista mak-
samatta 3 %; tämä määrä vastasi tukikohdan laajennuksen rahoitus-
kustannuksia.

2.2.11.1.2 Iso-Britannia

Englannissa nonkonformistit, jotka eivät olleet mukautuneet angli-
kaanikirkon hallintoon ja käytäntöön, vihasivat vuonna 1902 sää-
dettyä koululakia. Heidän taktiikkanaan oli kieltäytyä maksamasta 
paikallisia veroja, koska niitä käytettiin anglikaanikouluihin. Kymme-
net tuhannet osallistuivat verolakkoon ja satakunta heistä vangittiin. 
Esimerkiksi poliitikko John Clufford muistetaan vuoden 1902 koulu-
lain vastustamisesta; hänen mielestään ei pitänyt maksaa veroa, jolla 
tuettiin kirkkokunnallista uskonnollista opetusta kouluissa.
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Naisasialiike vaati 1900-luvun alussa Britanniassakin äänioikeut-
ta naisille. Yhtenä tärkeänä keinona käytettiin verolakkoa. Women’s 
Tax Resistance League -liikkeessä olivat mukana esimerkiksi seuraavat 
aktivistit (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-esittelyt):

Janie Allan (Skotlannista) väitti, että koska naiset eivät voi äänestää eivätkä 
siksi ole edustettuina parlamentissa, heitä ei pitäisi verottaa. Hän kiel-
täytyi maksamasta veroa tuloistaan ja sijoituksistaan huhtikuussa 1912 
päättyneeltä tilikaudelta. Tuomarina ollut lordi Cullen totesi, että naisia 
ei ollut suljettu verolakien soveltamisalan ulkopuolelle.

Amy Bull oli opettaja, joka vastusti verojen maksamista, koska naisilla 
ei ollut äänioikeutta. Vuonna 1912 hän rikkoi ikkunoita osana mielen-
osoitusta. Hänet tuomittiin vankilaan neljäksi kuukaudeksi, jona aikana 
hän aloitti nälkälakon ja häntä syötettiin pakolla. Kun I maailmansota 
vuonna 1914 alkoi, hän palveli naisten vapaaehtoisjärjestössä, jonka suf-
fragetit olivat perustaneet auttamaan sotaponnisteluissa.

Anne Cobden-Sanderson oli sosialisti, suffragetti ja vegetaristi, joka oli 
vuonna 1909 perustamassa naisten verovastustusliikettä.

Katharine Gatty oli sairaanhoitaja, journalisti ja luennoitsija, joka van-
gittiin useita kertoja mm. vahingonteoista.

Mabel Hardie oli lääkäri, joka kieltäytyi 1900-luvun alussa maksamasta 
veroa. Hänen kultaketjunsa ja taulunsa myytiin huutokaupalla.

Kate Harvey oli fysioterapeutti, joka vangittiin mm. koiraverosta ja 
vaunuverosta kieltäytymisestä.

Clemence Housman oli kirjailija ja kuvittaja, joka vangittiin hänen kiel-
täydyttyään maksamasta veroa.

Dora Montefiore oli sosialisti ja runoilija. Hän asetti barrikadit kotinsa 
eteen, mistä liike sai huomiota.

Mary Russell oli lentäjä ja ornitologi.
Sophia Duleep Singh oli intialaista alkuperää oleva kuuluisa nainen.
Emma Sproson oli sosialisti ja poliitikko, joka vangittiin vuonna 1911 

seitsemäksi päiväksi koiraverosta kieltäytymisen vuoksi. Poliisi ampui 
hänen koiransa.

Vuonna 1911 irlantilaisen Inismurrayn saaren asukkaat katsoivat 
muodostavansa itsenäisen monarkian eivätkä antaneet emämaan vero-
viranomaisten tulla saarelle.

Vuonna 1913 ulosmitattiin lehmä eräältä skotlantilaiselta veron 
vastustajalta. Lehmää oli kuitenkin vaikea myydä, koska paikalliset 
olivat myötätuntoisia veron vastustajalle. Huutokauppa keskeytettiin 
ja lehmä karkasi. Nykyisin paikalla on lehmäpatsas tapahtuman muis-
toksi.
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Vuonna 1919 kaivostyöläiset Walesissa menivät mieluummin 
lakkoon kuin maksoivat juuri käyttöön otettua tuloveroa alle 200 
punnan tuloista.

Vuonna 1921 Pohjois-Irlannissa Sinn Féin järjesti veroprotestin 
Irlannin itsehallintotavoitetta vastaan. Samana vuonna Poplarin 
kuvernementti Lontoossa vastusti verojen epätasaista jakautumis-
ta rikkaiden ja köyhien kaupunginosien välillä sekä lopetti verojen 
keräämisen ja edelleen jakamisen alueellisille viranomaisille. Kymme-
niä vangittiin suurten mielenosoitusten aikana.

Vuonna 1926 Lontoon vedonvälittäjät vastustivat vedonlyönti-
veroa menettelemällä niin, että vedonlyönti ei ollut käytännössä 
mahdollista.

Kun maataloushinnat laman seurauksena 1930-luvun alussa laski-
vat, maanviljelijät alkoivat kieltäytyä maksamasta kirkon kymmenyk-
siä. He myös monin tavoin vaikeuttivat huutokauppoja, joissa myytiin 
verojen suoritukseksi ulosmitattua omaisuutta. Vastustaakseen Irlan-
nin vastahakoisuutta Englannin ja Irlannin välisessä kauppasodassa 
näennäisfasistiset ”sinipaidat” julistivat verolakon. Yksi lakkoilija sai 
surmansa protestissa, jossa pyrittiin keskeyttämään verokapinalliselta 
ulosmitatun karjan huutokauppa.

Vuonna 1968 tuomioistuin ei hyväksynyt sodanvastustajan kiel-
täytymistä veron maksamisesta; Yhdistyneen kuningaskunnan bud-
jetista sotilasmenojen osuus veroista oli tuolloin noin 12 %.

Vuonna 1986 demokraattinen unionistipuolue kehotti kannattaji-
aan kieltäytymään veronmaksusta protestina Pohjois-Irlannin asemaa 
koskevalle Englannin ja Irlannin väliselle sopimukselle.

Margaret Thatcherin konservatiivihallitus uudisti paikallisverotus-
ta ottamalla entisen asuntoveron tilalle henkiveron. Asuntovero oli 
perustunut asunnon arvoon, kun taas henkivero (poll tax) oli kaikilta 
samansuuruinen. Henkivero synnytti laajaa vastustusta. Suurin sen 
vastainen mielenosoitus pidettiin Lontoon keskustassa maaliskuun 
lopussa 1990. Osallistujia oli noin 200 000. Syntyneissä mella-
koissa loukkaantuneita oli yli sata, pidätettyjä oli muutamia satoja. 
Mieli pidetutkimuksen mukaan väestöstä lähes 80 % vastusti veroa, 
ja henkivero korvattiinkin parin vuoden päästä John Mayorin pää-
ministerikaudella asunnon arvoon pohjautuvalla paikallisverolla.
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2.2.11.1.3 Saksa, Sveitsi ja Itävalta

Weimarin tasavallan aikana (1919–1933) Saksassa puhkesi useilla 
paikkakunnilla verolakkoja. Kun Ranska ja Belgia vuonna 1922 tun-
keutuivat Ruhrin alueelle pannakseen täytäntöön Saksalle maailman-
sodan rauhansopimuksessa määrätyt korvausmaksut, Saksan hallitus 
kannusti vastustamaan miehittäjiä mm. veroprotesteilla.

Vuonna 1923 oikeistolainen poliitikko Gustav Ritter von Kahr 
tultuaan julistetuksi Baijerin diktaattoriksi määräsi baijerilaiset lopet-
tamaan veronmaksun liittovaltion hallitukselle.

Sveitsiläinen rauhanaktivisti, insinööri Pierre Cérésole joutui van-
kilaan, kun hän vuonna 1917 kieltäytyi maksamasta veroa, jonka 
tuotto käytettiin aseiden hankintaan.

Vuonna 1928 Sveitsin Urissa otettiin käyttöön polkkatukkavero. 
Vero joutui pilkan kohteeksi, ja seuraavana vuonna hallitus raportoi 
tämän veron laajasta vastustamisesta.

Vuonna 1931 Itävallan Tirolissa talonpojat päättivät jättää verot 
maksamatta vastalauseena hallitukselle, maatalouspolitiikalle ja vero-
taakalle.

Vuonna 1972 Saksassa kirjailija Heinrich Böll kieltäytyi maksa-
masta katoliselle kirkolle veroa, jonka Saksan hallitus oli säätänyt 
pakolliseksi.

2.2.11.1.4 Portugali ja Espanja

Portugalia hallitsi pääministeri Antonio de Oliveira Salazar diktatori-
sin valtuuksin 1930-luvun alusta 1960-luvun lopulle asti. Maa joutui 
maksamaan kovan hinnan 1960-luvulla käymistään siirtomaasodis-
ta. Goan otti hallintaansa Intia, Afrikassa alkoivat itsenäisyystaistelut 
Angolassa, Guinea-Bissaussa ja Mosambikissa. Puolustusmenot oli-
vatkin 40 % Portugalin budjetista.

Suurten maatilojen varakkaat omistajat Portugalin kaakkoisosas-
sa vastustivat vuonna 1964 uutta maatalousveroa, jota olisi peritty 
tietyn tulorajan ylittävistä tuloista. He olivat perinteisesti onnistu-
neet verojen välttelyssä mm. lahjomalla. Kun se ei enää onnistunut, 
he ajoivat etujaan järjestäytymällä ja esittivät, että maatalous tarvitsi 
ennemminkin tukea kuin lisäveroja. He huomauttivat, että maatalou-
denharjoittajien kirjanpito ei ollut tasokasta suurillakaan tiloilla. He 
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pitivät epäreiluna sellaista verotusta, joka kohdistui vain varakkaisiin. 
Hallitus myöntyi ja peruutti suunnitellun veron.

Kun Espanjassa Valladolidin kaupunki vuonna 1907 pani verolle 
ruumisvaunut, alan yrittäjät järjestivät lakon ja kieltäytyivät antamas-
ta käyttöön vaunuja ja arkkuja. Vainajat oli kuljetettava hautausmaille 
paareilla kantamalla.

Vuonna 1911 erään verokapinallisen omaisuutta myytäessä Mala-
gan asukkaat tarttuivat aseisiin hallituksen joukkoja vastaan.

2.2.11.1.5 Muu Eurooppa

Ottomaanien valtakauden loppuaikoina Turkissa 1906–1908 ilmeni 
laajaa ja menestyksellistä kieltäytymistä mm. henkiverojen maksami-
sessa sulttaanille.

Vuonna 1906 Venäjän keisari hajotti ensimmäisen duuman. Duu-
man jäseniä pakeni Suomeen, ja täällä he antoivat Viipurin mani-
festin, jossa kehotettiin Venäjän kansaa kieltäytymään maksamasta 
veroja. Venäjän sisällissodassa 1917–1923 talonpojat käyttivät aseena 
myös verokapinointia.

Vuonna 1958 Kyproksen turkkilaiset yhteisöt kieltäytyivät maksa-
masta veroa kreikkalaisille kunnille.

Tanskan tunnetuin verojen vastustaja 1900-luvulla oli Mogens 
Glistrup. Hän oli vuodesta 1956 vuoteen 1963 vero-oikeuden apu-
laisprofessorina Kööpenhaminan yliopistossa, josta virasta erottuaan 
hänestä tuli Tanskan johtavia asianajajia. Televisiossa vuonna 1971 
hän ylisti veroilmoitusten veropetosten tekijöitä ”aikamme vapaus-
taistelijoiksi” ja esitti oman verokorttinsa, jonka veroprosentti oli nol-
la. Vuonna 1972 Glistrup perusti Edistyspuolueen, joka vuoden 1973 
valtiopäivävaaleissa sai 28 paikkaa 179 paikasta ja oli näin parlamentin 
toiseksi suurin puolue. Glistrup kuvasi tuloveroa jäännökseksi men-
neisyyden pysähtyneestä maatalousyhteiskunnasta ja halusi, että se 
poistettaisiin seitsemän vuoden aikana nostamalla asteittain verokyn-
nystä. Hänen omien talousasioidensa tutkiminen johti vuonna 1983 
siihen, että korkein oikeus tuomitsi hänet kolmeksi vuodeksi vankeu-
teen ja sakkoihin, ja parlamentti totesi hänet sopimattomaksi kan-
sanedustajaksi. Suoritettuaan tuomionsa Glistrup valittiin uudelleen 
parlamenttiin vuonna 1987. Hän ei kuitenkaan onnistunut saamaan 
takaisin poliittista vaikutusvaltaansa, ja hänet erotettiin puolueesta 
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vuonna 1991. Tämän jälkeen hän esitti monenlaisia rasistisia ja kii-
hottavia vaatimuksia, esimerkiksi että kaikki Tanskan muslimit tulisi 
internoida leireille ja myydä muihin maihin. Glistrup otettiin takaisin 
puolueeseen vuonna 1999, jolloin puolueen koko eduskuntaryhmä 
vastalauseeksi lähti ja muodosti uuden eduskuntaryhmän.

Puolassa Lech Wałęsa kehotti kansalaisia kieltäytymään maksamas-
ta korkeampia tuloveroja.

2.2.11.2 Yhdysvallat

2.2.11.2.1 Muut kuin sotaveroprotestit 1900-luvun 
alkupuolella

Vuonna 1901 Alabamassa 200 putkitehtaan työntekijää käveli ulos 
työpaikaltaan kuultuaan, että heidän palkastaan pidätetään henki vero.

Vuonna 1907 kreikkalaiset siirtolaiset järjestivät Mainessa vero-
lakon vastustaakseen uutta henkiveroa. Seuraavana vuonna japani-
laiset työntekijät kapinoivat Kaliforniassa epäoikeudenmukaisia 
paikallisveroja vastaan; jotkut lähtivät alueelta, toiset kieltäytyivät 
maksamasta veroja, jolloin heidän omaisuuttaan takavarikoitiin. 
Vuonna 1909 Pennsylvaniassa italialaisilta maahanmuuttajilta kiel-
lettiin aseiden omistus, mihin joukko italialaisia vastasi kieltäytymällä 
veronmaksusta. Vuonna 1910 Illinoisissa sosialistipuolueen aktivisti 
vangittiin kuudeksi kuukaudeksi, koska hän kieltäytyi maksamasta 
kaupungin henkiveroa. Vuonna 1911 Kansasissa kapinoitiin laitto-
mina pidettyjä tieveroja ja henkiveroja vastaan. Seuraavana vuonna 
Delawaren sosialistiryhmät ja työväenryhmät yhdistivät voimansa ja 
alkoivat vastustaa alueen uutta henkiveroa. Vuonna 1914 putkimiehet 
Missourissa vannoivat kieltäytyvänsä maksamasta 50 dollarin vuosi-
veroa ammatistaan.

1900-luvun alussa Yhdysvalloissakin kampanjoitiin naisten ääni-
oikeuden puolesta myös veroprotesteilla. Esimerkiksi näyttelijä ja 
laulaja Lillian Russell ilmoitti vuonna 1913 kieltäytyvänsä maksa-
masta tuloveroa ja näin protestoivansa naisten äänioikeuden puuttu-
mista. Hän ei ollut pasifisti; hänet värvättiin USA:n merijalkaväkeen 
I maailmansodan aikana, ja hän keräsi rahaa sotatoimiin. Journalisti 
ja katolinen anarkisti Dorothy Day puolestaan totesi, että hän on 
kieltäytynyt maksamasta valtionveroa eikä ole koskaan äänestänyt.
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Vuonna 1917 eräs newyorkilainen mies lakkasi maksamasta koira-
veroa, koska hän piti veroa epäoikeudenmukaisena taakkana niille, 
jotka pitivät koiraa puolustamassa kotia ja perhettä. Koira ei ollut 
ylellisyyttä viisilapsisessa perheessä.

Vuonna 1919 ensimmäisen maailmansodan päätyttyä monet lak-
kasivat maksamasta virvoitusjuomaveroa, joka oli otettu käyttöön 
sodan rahoittamiseksi mutta jota ei ollut vielä lakkautettu. Kieltäyty-
jiä uhattiin sakolla ja vankeudella.

Vuonna 1921 Montanassa protestoitiin 3 dollarin poikamiesveroa 
vastaan, koska tätä veroa pidettiin sukupuolisyrjintänä. Seuraavana 
vuonna oikeus totesi kyseisen veron perustuslain vastaiseksi. Arkan-
sasissa vuonna 1921 asukkaat pakottivat aseella tienparannushank-
keen johtajat eroamaan tehtävästään ennen kuin antoivat panna 
verovaroja korruption vaivaamaan tieprojektiin.

Kun naiset saivat äänioikeuden USA:ssa, he joutuivat toisinaan 
maksamaan sellaisiakin veroja, joita heiltä ei aikaisemmin ollut perit-
ty. Monella alueella naiset kieltäytyivät vuosina 1923–1927 maksa-
masta tällaisia veroja.

Suuri lama oli USA:sta vuonna 1929 alkanut maailmanlaajui-
nen taloustaantuma, joka aiheutti tuotannon ja bruttokansantulon 
romahduksen sekä suurtyöttömyyden. Myös kiinteistöjen arvot puto-
sivat. Paikallishallinnon verotus USA:ssa pohjautui kiinteistöveroon, 
ja monet kiinteistönomistajat eivät enää selvinneet veroista ja veloista. 
Kiinteistöveron vastustajat ryhtyivät voimakkaisiin protesteihin. Eri-
tyisen laajaa kannatusta sai varakkaiden kiinteistönomistajien vuon-
na 1930 perustama Association of Real Estate Taxpayers of Illinois 
(ARET), joka vuosina 1931–1933 järjesti suuren verolakon.

ARET vaati, että paikalliset ja osavaltioiden hallitukset noudattavat 
Illinoisin vuoden 1870 perustuslain pitkään huomiotta jätettyä mää-
räystä, joka edellytti yhtenäistä verotusta kaikille omaisuuden muo-
doille. Protestoijien mielestä henkilökohtaisten omaisuuksien, kuten 
huonekalujen, autojen, osakkeiden ja joukkovelkakirjojen, verotta-
matta jättäminen ei ainoastaan ollut laitonta, vaan se myös aiheutti 
kiinteistöjen omistajille liiallisia rasitteita. Järjestön ohjelmaan sisäl-
tyi myös tuki yleisen kiinteistöveron rajuihin alennuksiin ja kuntien 
menojen leikkaamiseen.
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ARET toimi ensisijaisesti osuuskuntaoikeudellisena palveluna. 
Jokainen jäsen maksoi 15 dollarin vuosimaksun rahoittaakseen kiin-
teistöveron perustuslainmukaisuutta haastavia oikeusjuttuja. Lopulta 
kanteet nostettiin 7000-sivuisena kirjana, jossa lueteltiin 26 000:n 
osapuolen nimet ja verotiedot. Järjestön radikaali siipi myös vaati 
veronmaksajia jättämään kiinteistöverot maksamatta siksi aikaa kun 
odotettiin Illinoisin korkeimman oikeuden ja myöhemmin Yhdysval-
tain korkeimman oikeuden lopullista päätöstä. Illinoisin pormestari ja 
muut poliitikot yrittivät lopettaa lakon uhkaamalla osallistujia rikos-
syytteillä ja kaupungin palveluiden lakkauttamisella. ARET-järjestön 
vaikutusvalta saavutti huippunsa vuoden 1932 lopulla, kun sen jäsen-
määrä lähestyi 30 000:ta (pääosin ammattitaitoisia työntekijöitä ja 
pienyritysten omistajia), ja sillä oli oma radio-ohjelma Chicagossa. 
ARET hävisi oikeusjutut, ja sen toiminta päättyi.

Vuonna 1931 Iowassa 700-jäseninen viljelijöiden suojeluyhdistys 
vakuutti jättävänsä verot maksamatta, jos kuvernööri ei vapauta van-
gittua veroprotestoijaa ja vedä pois valtion joukkoja. New Yorkis-
sa taas yli tuhat veronmaksajaa allekirjoitti vetoomuksen kieltäytyä 
maksamasta paikallisveroja kunnes budjettia on supistettu ja veroja 
pienennetty. Vuonna 1933 New Yorkin autoklubin jäsenet järjesti-
vät autoverolakon protestina ajokorttimaksun kaksinkertaistamiselle. 
Vuonna 1933 jotkut mennoniittinaiset Pennsylvaniassa kieltäytyivät 
maksamasta henkiveroa, koska Raamattu ei hyväksynyt naisten verot-
tamista.

Vuonna 1935 Amerikassa boikotoitiin lihan ostamista, koska halut-
tiin protestoida lihajalosteiden veroa. Tuosta verosta luovuttiin lopulta 
perustuslain vastaisena. Samana vuonna monet kaup piaat Arkansa-
sissa allekirjoittivat lupauksen kieltäytyä keräämästä tai maksamasta 
alueen uutta liikevaihtoveroa. Vuonna 1936 Alabamassa kauppiaat 
päättivät olla keräämättä ja tilittämättä liikevaihtoveroa.

Vuonna 1938 alkoi 149 katolisen sotaveteraanijärjestön jäsentä 
maksaa kiinteistöveronsa sulkutilille eikä hallinnolle. He ilmoittivat, 
etteivät he luovuta varoja ennen kuin paikallishallinto erottaa kom-
munistipuolueen jäsenen, joka oli Manhattanin osavaltion presiden-
tin neuvonantaja. Seuraavana vuonna Pennsylvaniassa veronmaksajat 
uhkasivat verolakolla protestoidakseen sitä, että alueen suuret hiili-
yhtiöt olivat laiminlyöneet maksaa veronsa ja näin vaikeuttaneet mm. 
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opettajien palkkojen maksamista. Tämä pakotti hiiliyhtiöt joihinkin 
myönnytyksiin.

Äärioikeistolaisista veroprotestoijista 1930- ja 1940-lukujen 
USA:ssa mainittakoon myös Frank Chodorov, jonka mielestä verotus 
oli ryöstöä. Kirjailija Rose Wilder Lane puolestaan vastusti kiivaasti 
New Dealia, hiipivää sosialismia, sosiaaliturvaa, sodanaikaista sään-
nöstelyä ja kaikkia verotuksen muotoja; hän lopetti korkeasti palka-
tun kaupallisen fiktion kirjoittamisen protestoidakseen tuloverojen 
maksamista.

Oli muunkinlaisia verovastustajia. Lääkäri ja kveekari Arthur Evans 
kieltäytyi 1940-luvulla maksamasta valtiolle tuloveroa ja lahjoitti sen 
määrän ja enemmänkin hyväntekeväisyyteen.19 Teollisuusyrittäjä, 
keksijä ja poliitikko Vivien Kellems puolestaan kieltäytyi toimitta-
masta veronpidätyksiä palkoista, koska siitä tehtävästä ei maksettu 
hänelle. Kellems piti säännöksiä perustuslain vastaisina mutta hävisi 
tuomioistuimessa. 

2.2.11.2.2 Sotaveroprotestit

Kun USA liittyi I maailmansotaan (1917–1918), varoja kerättiin 
lainoilla, jotka olivat muodollisesti vapaaehtoisia. Lainaamasta kiel-
täytyjiä kuitenkin painostettiin ja kohdeltiin huonosti esimerkiksi 
pieksemällä heitä, töhrimällä heidän omaisuuttaan keltaisella värillä 
ja vangitsemalla heitä.

Toisen maailmansodan aikana mm. kristitty pasifisti, anarkisti ja 
yhteiskunnallinen aktivisti Ammon Hennacy (1893–1970) kieltäytyi 
kutsunnoista sekä maksamasta tuloveroa, jolla rahoitettiin sotaa. Hän 
vähensi verovelvollisuuttaan myös vaatimattomalla elämäntyylillä. 
Chicagon kokouksessa vuonna 1948 on katsottu syntyneen USA:n 
nykyaikainen sotaverojen vastustusliike. Välttyäkseen maksamasta 
veroa USA:n asevoimille muutamat kveekarit perustivat vuonna 1951 
siirtokunnan Costa Ricaan, joka oli poistanut sotavoimansa muuta-
ma vuosi aikaisemmin. Muista 1900-luvun ennen 1960-luvun loppu-
puolta toimineista sodanvastaisista veroprotestoijista mainittakoon 
seuraavat (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-esittelyt):

19 Vuonna 1963 Evans oli 90 päivää vangittuna, koska ei esittänyt finanssitietojaan 
verottajalle.
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Benny Bargen, taloustieteen professori, mennoniittipasifisti; piti tulove-
ronsa alhaisina välttyäkseen rahoittamasta armeijaa. Vuonna 1948 perusti 
sodanvastaisen veroprotestiliikkeen.

Ernest Bromley, kveekari, pioneeri Amerikan sotaverojen vastustamises-
sa; kieltäytyi maksamasta vuoden 1942 sotaleimaveroa ja vangittiin siitä, 
aktiivisesti mukana myöhemmissäkin sotaverojen vastustusliikkeissä.

Marion Bromley, yhdessä puolisonsa Ernst Bromleyn kanssa keskeisesti 
mukana sotaverojen vastustusliikkeissä 1980-luvulle asti.

Ralph DiGia, aktiivinen pasifisti; 1950-luvun puolivälissä sai pasifisti-
sen työnantajayhdistyksen olemaan pidättämättä hänen palkastaan veroa 
ja näin esti veronsa käytön sotiin.

Margaret E. Dungan, suffragetti, vegetaristi; kieltäytyi maksamasta 
sotaveroa vuonna 1940.

Juanita Morrow Nelson, aktivisti; aloitti miehensä Wally Nelsonin 
kanssa sotaverojen vastustamisen 1940-luvun lopulla ja jatkoi sitä seu-
raavilla vuosikymmenillä.

Walter Gormly; kieltäytyi maksamasta valtiolle veroa 1950-luvulla 
vastustaakseen armeijan rahoittamista. Vuonna 1962 oli nälkälakossa 
veroviraston edessä.

Mary Stone McDowell, opettaja, kveekari; erotettiin työstään vuon-
na 1918, kun ei pyytänyt oppilaitaan rahoittamaan I maailmansotaa. 
1950-luvulla jätti veroistaan maksamatta valtiolle sen osan, jonka laski 
menevän sotiin, ja antoi sen siviiliväestön hyvinvointiin. Verohallinto 
vastasi pidättämällä vastaavan osuuden hänen eläkkeestään.

Wally Nelson, kansalaisoikeusaktivisti; kieltäytyi aseista II maailman-
sodan aikana ja vangittiin, oli nälkälakossa, toimi vaimonsa kanssa vero-
vastaisessa liikkeessä seuraavilla vuosikymmenillä.

James Otsuka, kveekari; oli useasti vangittuna sodanvastaisuudesta, 
vastusti myös sotaveroja. (1940-luvun loppu)

Max Sandin, kuvataiteilija; taidemaalari ja sodanvastainen aktivisti, 
jota Yhdysvaltain hallitus vainosi molempien maailmansotien aikana 
hänen kieltäytyessään asevelvollisuudesta. Sandin tuomittiin jo surmat-
tavaksi ampumalla, koska hän kieltäytyi tottelemasta käskyä. Presidentti 
Wilson kuitenkin muutti tuomion vankeudeksi. Sandin vangittiin uudel-
leen, kun hän kieltäytyi kutsunnoista vuonna 1943. Hän myös kieltäytyi 
maksamasta veroja, jotka tarkoitettu sotilasmenoihin, ja hän jatkoi tätä 
kieltäytymistä loppuelämänsä. Vuonna 1949 Sandin liittyi sodanvastai-
seen liikkeeseen. Kun hallitus vuonna 1961 alkoi takavarikoida hänen 
sosiaaliturvaetuuksiaan ja pientä eläkettään verojen kattamiseksi ja näin 
jätti hänet köyhäksi, hän aloitti istumaprotestin ja nälkälakon Yhdysval-
tain valtiovarainministeriön rakennuksessa. Yhdysvaltain salainen palvelu 
vastasi vangitsemalla Sandinin psykiatrista arviota varten, mutta hänet 
todettiin terveeksi ja vapautettiin. Sandin osallistui myös saartoon, jonka 
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tarkoituksena oli pysäyttää Polaris-ydinaseistetun sukellusveneen käyt-
töönotto vuonna 1960. 

Ralph T. Templin, lähetyssaarnaaja, kouluttaja, kustantaja; Templin 
palveli lentäjänä I maailmansodassa mutta kieltäytyi armeijasta II maa-
ilmansodan aikana. Kieltäytyi myöhemmin maksamasta veroja sodan 
kuluista. Vuonna 1948 sotaverovastustajien liikkeen perustajia.

1960-luvun lopulla ja aivan 1970-luvun alussa Vietnamin sotaa vas-
tustettiin mm. julkaisemalla Yhdysvaltain lehdissä mm. satojen taitei-
lijoiden ja toimittajien lupauksia ja kehotuksia kieltäytyä maksamasta 
tähän sotaan käytettäviä veroja. Protestoijien joukossa olivat mm. seu-
raavat (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-esittelyt):

Abel, Robert H. kirjailija; Algren, Nelson kirjailija; Ambrose, Warren mate-
matiikan professori; Ames, Winslow taidehistorioitsija, museonjohtaja; de 
Antonio, Emile dokumenttielokuvien tuottaja; Asinof, Eliot kirjailija; Baez, 
Joan, muusikko; Baldwin, James kirjailija; Becker, Norma opettaja; Bensky, 
Larry journalisti; Bentley, Eric toimittaja; Berrigan, Daniel jesuiittapappi, 
kirjailija; Berrigan, Philip katolinen pappi; Blau, Herbert professori; Bly, 
Robert runoilija; Boyle, Kay kirjailija; Brechner, Edward M. tietokirjailija; 
Brownmiller, Susan journalisti, kirjailija; Budbill, David kirjailija; Clai-
borne, Robert laulaja; Cohen, Arthur A. kirjailija; Cook, Fred J. tutkiva toi-
mittaja; Coover, Robert kirjailija; Cornell, Tom, toimittaja, katolisen kirkon 
työntekijä; Corner, Philip muusikko; Creeley, Robert kirjailija; Crumley, 
James rikoskirjailija; Davidon, William C. fysiikan ja matematiikan profes-
sori; Dellinger, David pasifisti; Deming, Barbara feministi; di Prima, Diane 
runoilija; Diamond, Stanley runoilija, antropologi; Dowd, Douglas Fitzge-
rald taloushistorioitsija; Drexler, Rosalyn kuvataiteilija, kirjailija, ammatti-
painija; Duberman, Martin historian professori, homo-oikeustaistelija; 
Eckbo, Garrett arkkitehti; Elkin, Stanley kirjailija; Elman, Richard kirjaili-
ja, opettaja; Evans, Arthur kirjailija, homo-oikeustaistelija; Fager, Chuck 
kveekari, kirjailija, kustantaja; Farrell, Barry journalisti; Ferlinghetti, Law-
rence kirjailija; Ferry, Wilbur Hugh aktivisti, filantrooppi; Fischer, George 
Drennen, aktivisti; Friedan, Betty feministi, kirjailija; Friedman, Sanford 
kirjailija; Frumkin, Gene runoilija, opettaja; Gelber, Jack näytelmäkirjaili-
ja; Genovese, Eugene historioitsija; Gilbert, Edwin kirjailija; Ginsberg, Allen 
kirjailija; Ginzburg, Ralph kirjailija; Greenfeld, Josh kirjailija; Grossman, 
Richard entinen Greenpeacen johtaja; Hall, Donald kirjailija; Herlihy, 
James Leo kirjailija, näyttelijä; Herman, Edward S. ekonomisti, sosiaali-
kriitikko; Hinckle, Warren poliittinen toimittaja; Howe, Florence kirjaili-
ja, historioitsija; Jacobs, Paul aktivisti, lehtimies; Jezer, Martin aktivisti, 
kirjailija; Jones, Ashton kveekari, pappi; Kalish, Donald kouluttaja; Karl, 
Frederick R. toimittaja; Kehler, Randy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
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puolustaja; Kelman, Herbert professori; Kinnell, Galway runoilija; Kirk-
wood, James Jr. kirjailija, näyttelijä; Kluger, Richard kirjailija; Kopkind, 
Andrew journalisti; Kostelanetz, Richard kirjailija, kriitikko; Kozloff, Max 
taidehistorioitsija; Kraft, H. S. näytelmäkirjailija; Krassner, Paul kirjailija; 
Kuerti, Anton muusikko; Lens, Sidney kirjailija; Leonard, John kriitikko; 
Levertoc, Denise runoilija; Lomax, Louis kirjailija; Lourie, Dick, kirjailija; 
Low, Jackson Mac runoilija, kirjailija, säveltäjä; Lowenfels, Walter runoilija, 
journalisti; Lynd, Staughton kveekari, rauhanaktivisti, historioitsija, pro-
fessori, lakimies; Macdonald, Dwight kirjailija, filosofi; Mailer, Norman 
kirjailija, näyttelijä; Mandel, George kirjailija; Mandel, William journalisti, 
kirjailija; Marck, Richard kirjailija; Matthiessen, Peter kirjailija; May, Ken-
neth O. matemaatikko; Mayer, Milton journalisti, kouluttaja; McClana-
han, Ed, kirjailija, professori, journalisti, kouluttaja; McCrackin, Maurice 
kansalaisoikeus- ja rauhanaktivisti, presbyteeripappi; McReynolds, David 
poliitikko, rauhanaktivisti; Meltzer, David runoilija, muusikko; Mil-
ler, Henry kirjailija; Miller, Merle kirjailija; Morgenbesser, Sidney filosofi, 
professori; Nearing, Scott radikaali ekonomisti; Newfield, Jack kirjailija, 
filmintekijä; Noll, Lou B. runoilija; Novak, Michael filosofi, journalisti, 
diplomaatti; Ockene, Robert M. kustannustoimittaja; Oglesby, Carl kirjai-
lija; O’Gorman, Ned runoilija, kouluttaja; Olsen, Tillie kirjailija, feministi; 
Paley, Grace kirjailija, opettaja, poliittinen aktivisti; Park, Clara Claiborne 
opettaja, kirjailija; Perlo, Viktor marksilainen ekonomisti; Piven, Frances 
Fox sosiologian professori; Poirier, Richard kirjallisuuskriitikko; Poland, 
Jefferson aktivisti; Polsky, Ned sosiologi; Pynchon, Thomas kirjailija; Rapo-
port, Anatol matemaatikko, psykologi; Refregier, Anton kuvataiteilija; Rich, 
Adrienne runoilija; Rukeyser, Muriel runoilija, feministi; Rukeyser, William 
S. journalisti; Sahlins, Marshall kulttuuriantropologi; Sale, Kirkpatrick 
kirjailija; Sanders, Ed runoilija, laulaja, kustantaja; Schechner, Richard, 
taidekirjailija; Scheer, Robert journalisti; Schell, Orville kirjailija; Schevill, 
James runoilija, professori; Schiffrin, André kirjailija; Schurmann, Franz 
sosiologi; Scott, Peter Dale runoilija; Seaver, Richard kääntäjä, toimitta-
ja, kustantaja; Shainberg, Lawrence, kirjailija; Sherrill, Robert journalisti; 
Shetzline, David kirjailija; Silber, Irwin kustantaja; Sims, Bennett piispa; 
Sklar, Robert historioitsija; Southern, Terry kirjailija; Spock, Benjamin las-
tenlääkäri; Steinem, Gloria feministi; Sterling, Dorothy kirjailija; Stern, 
Sol kirjailija; Stewart, Donald Ogden kirjailija; Styron, William kirjaili-
ja; Swann, Robert rauhanaktivisti; Szent-Györgyi, Albert biokemisti; Tait, 
William W. filosofian professori; Teeter, Karl V. lingvisti; Thomas, Norman 
presbyteeripappi, sosialistinen presidenttiehdokas; Thompson, Hunter S. 
kirjailija; Viorst, Judith kirjailija; Viorst, Milton journalisti; Waskow, Art-
hur kirjailija, rabbi; Welch, Lew runoilija; Wieners, John runoilija; Wilcox. 
Laird, tutkija; Wilson, Edward kirjailija; Wolfson, Alice, juristi; Yglesias, 
Helen kirjailija; Yglesias, Jose kirjailija; Yurick, Sol kirjailija; Zahn, Gordon 
sosiologi, kirjailija; Zinn, Howard historioitsija, filosofi.
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Muista 1960- ja 1970-lukujen sodanvastaisista veroprotestoijista mai-
nittakoon seuraavat:

Sally Belfrage, journalisti; oli mukana vuonna 1969 julkaistussa sotavero-
vastaisessa sitoumuksessa.

Jane Briggs Hart, lentäjä ja poliitikko; ilmoitti vuonna 1972 aikovansa 
lopettaa valtion tuloveron maksamisen, jottei maksaisi enemmistä pom-
meista ja ammuksista.

Philip K. Dick, kirjailija; oli mukana sotaveron vastaisessa protestissa, 
jonka seurauksena menetti autonsa vuonna 1968.

Paul Monsky, matemaatikko; 1970-luvun puolivälissä lakkasi mak-
samasta liittovaltion tuloveroa vastustaakseen sotilasmenoja. Vastusti 
tuloveron pidättämistä tekemällä ylimääräisiä vähennyksiä, mikä johti 
rikostuomioon vuonna 1980.

James Peck, sodan vastustaja jo II maailmansodan aikana; vuonna 1966 
allekirjoitti verojen vastustamisilmoituksia ja alkoi neuvoa nuoria välttä-
mään sotaväen kutsuntoja.

Barbara Leonard Reynolds, kirjailija, kveekari, rauhanaktivisti, kou-
luttaja; eli 1970-luvulla köyhyysrajan alapuolella, jotta ei olisi joutunut 
verovelvolliseksi ja näin joutunut maksamaan veroja sotia varten. 

Eroseanna Robinson, sosiaalityöntekijä; kieltäytyi 1960-luvulla maksa-
masta liittovaltion veroja, ettei tukisi armeijaa. Oli vangittunakin.

George Willoughby, kveekari, sodanvastustaja; viettämällä yksinkertais-
ta elämää piti tulonsa poissa hallituksen ulottuvilta. 

Lillian Willoughby, kveekari, sodanvastustaja; viettämällä yksinkertais-
ta elämää piti tulonsa poissa hallitukselta. 

Brian Willson, rauhanaktivisti, lakimies; osallistui väkivallattomaan 
kansalaistottelemattomuuteen ja veron välttämiseen elämällä erittäin 
vaatimattomasti. 

Vuonna 1971 USA:ssa perustettiin World Peace Tax Fund ajamaan 
sodanvastustajille mahdollisuutta kieltää käyttämästä maksamiaan 
veroja sotimiseen ja ohjata verot käytettäväksi muihin tarkoituksiin. 
Tätä tärkeää hanketta on käsitelty kongressissa vuodesta 1972 alkaen 
mm. Ron Dellumsin aloitteesta.

Vuosina 1976–1978 Yhdysvalloissa rauhankirkot (mm. men-
noniitit ja kveekarit) antoivat yhteisen lausuman, jossa he pyysivät 
seurakuntiensa jäseniä kieltäytymään maksamasta sotatarkoituksiin 
meneviä veroja. Vuonna 1982 Seattlen katolisen kirkon arkkipiispa 
ilmoitti jättävänsä maksamatta puolet tuloverostaan protestoidakseen 
ydinasekilpailua vastaan. 1980-luvun sotaverovastaisista aktivisteista 
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mainittakoon seuraavat (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-esit-
telyt):

Raymond Hunthausen, katolinen piispa; pidätti vuonna 1982 puolet tulo-
verostaan protestoidakseen ydinaseiden varastointia ja ohjusohjelmaa vas-
taan.

Kathy Kelly, kirjailija; vuonna 1982 meni naimisiin aktivistitoverinsa 
Karl Meyerin kanssa ja aloitti elinikäisen sotaveron vastustamisen (kiel-
täytyi maksamasta liittovaltion veroja pasifistisista syistä), pyysi työn-
antajaansa alentamaan hänen palkkansa veronalaisten tulojen alapuolelle.

Bernard Offen, Puolassa syntynyt holokaustista selvinnyt mies; kertoi 
kirjeessään vuonna 1986 USA:n verohallinnolle, että kieltäytyisi maksa-
masta 25:ttä prosenttia veroistaan ja välittäisi rahat sen sijaan sopivaan 
rahastoon, koska natsien tuhoamisleireillä saamiensa kokemusten jälkeen 
hän ei halunnut olla rikoskumppani ydinasekilpailussa. Ilmoitti ettei 
aikonut vapaaehtoisesti osallistua ydinlaitteiden tuotantoon; ne aseet ovat 
vielä tappavampia kuin kaasu, joka tappoi hänen isänsä ja lukemattomia 
muita.

Gene Stoltzfus, mennoniittitaustainen rauhanaktivisti; sitoutui vai-
monsa kanssa elämään verotettavan tason alapuolella välttääkseen sota-
verojen maksamisen. 

Ellen Thomas, rauhanaktivisti; vastusti sotaverojen maksamista elämäl-
lä tuloverorajan alapuolella. 

2.2.11.2.3 1900-luvun lopun muut kuin sotaveroprotestit 

Vuonna 1952 sadat pennsylvanialaiset kieltäytyivät maksamasta uut-
ta palkkaveroa. Hallitus vastasi pidättämällä heistä 15. Protestoijat 
vaihtoivat taktiikan maksamalla veroa selvästi liian vähän, ilman 
välittömien rikosseuraamusten riskiä. Samana vuonna Louisianassa 
sanoma lehden toimittaja Mary Cain protestoi sosiaaliturvaveroja vas-
taan kieltäytymällä maksamasta niitä. Hän kätki omaisuuttaan. Hän 
jopa sahasi liikkeensä ovesta irti veronkantajan asettaman lukon ja 
hän lähetti sen verohallintoon. Vuosina 1951–1954 joukko texasilai-
sia kotiäitejä kieltäytyi maksamasta sosiaaliturvamaksuja koti apunsa 
palkasta ja vei asian korkeimpaan oikeuteen saakka. He hävisivät 
jutun.

1950-luvulla oli myös sellaisia veroprotesteja, jotka liittyivät alku-
peräisasukkaiden asemaan. Wallace Anderson johti vuonna 1957 
marssia, jossa sadat irokeesit etenivät polttamaan maksamattomista 
veroista saamansa haasteet. Eräs alaskalainen puolestaan kieltäytyi 
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maksamasta liittovaltion tuloveroa. Vuonna 1959 New Yorkin alueen 
reservaatissa 200 intiaania kieltäytyi maksamasta tuloveroa ja uhkasi 
sytyttää tulipalon.

Kirjailija Gore Vidal ajautui 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa koh-
ti poliittista vasemmistoa saatuaan ensimmäisen palkkansa ja taju-
tessaan, kuinka paljon rahaa hallitus otti veroina. Jos ja kun hallitus 
vei niin paljon rahaa, sen olisi Vidalin mielestä pitänyt tarjota veron-
maksajille ensiluokkaista terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Rakennusurakoitsija Arthur Porth 1960-luvulla väitti, että USA:n 
perustuslaissa oleva orjuuden kielto estää tuloverotuksen. Hän jätti 
tyhjän veroilmoituksen, koska ketään ei saanut pakottaa todistamaan 
itseään vastaan. Tuomioistuimet eivät hyväksyneet näitä perusteluja, 
mutta Porthille asetettu kielto puhua tai kirjoittaa enää mitään perus-
tuslaista kumottiin.

Vuonna 1969 Texasin El Pasossa opiskelijajärjestö sanoi liike-
vaihtoveroa veroksi, jonka köyhät maksavat liikealueiden paranta-
miseksi. Protestina ja symbolisena mediatekona järjestön jäsenet 
ostivat Amerikan lippuja ja kieltäytyivät maksamasta niistä veroa.

Vuonna 1974 kirjailija ja libertaaripoliitikko Jerome Tuccille 
sisällytti vaalikampanjaansa mainostempun, johon hän oli saanut 
virikkeen 1000-luvun alun Lady Godiva -legendasta. Mainoksessa 
vartalosukkaan pukeutunut blondi ratsasti Taxpayer-nimisellä hevo-
sella Central Parkin läpi.

1970-luvun alussa muutamilla USA:n varakkailla alueilla pidettiin 
kansanäänestyksiä, joissa vastustettiin julkisen koululaitoksen kehit-
tämisellä perusteltua kiinteistöveron korotusta. 1970-luvun lopulla 
tyytymättömyys kiinteistöveroon voimistui erityisesti Kaliforniassa. 
Vuonna 1978 siellä toimitettiin kiinteistö verosta kansanäänestys 
(proposition 13). Äänestyksessä ylivoimainen enemmistö hyväksyi 
aloitteen, jonka pohjalta Kalifornian perustuslakia muutettiin niin, 
että kiinteistövero ei saa ylittää yhtä prosenttia kiinteistön arvosta. 
Kiinteistöjen vuosittaiset korotukset puolestaan rajattiin inflaatio-
kertoimeen, joka ei saa ylittää kahta prosenttia vuodessa. Kiinteis-
tön perusarvon uudelleen määrittäminen on sallittua ainoastaan, jos 
kiinteistön omistaja vaihtuu tai uudisrakennus valmistuu. Säännökset 
koskevat sekä asuin- että liiketaloja.
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Kun vuonna 1972 viidellä USA:n lentokentällä otettiin käyttöön 
lentovero, joka oli 1–2 dollaria lipulta, tuhannet matkustajat kieltäy-
tyivät maksamasta sitä.

Connecticutin Norwalkin veronmaksajien yhdistys keräsi vuonna 
1972 veronmaksajilta lupauksia kieltäytyä maksamasta verovuonna 
1973–1974 enemmän veroa kuin he olivat maksaneet edellisenä vero-
vuonna. Mainen Castinen asukkaat ilmoittivat vuonna 1975 kieltäy-
tyvänsä maksamasta valtion kouluveroa.

Äärioikeistolaisista veroprotestoijista 1900-luvun loppupuolella 
mainittakoon mm. seuraavat (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-
esittelyt):

Mary Cain, toimittaja ja poliitikko, joka tuli tunnetuksi protestoidessaan 
sosiaaliturvaveroa. Hän piti tätä lakia perustuslain vastaisena, moraalitto-
mana ja epäamerikkalaisena. 

Karl Hess, poliittinen filosofi, toimittaja, kirjoittaja; toimi Goldwaterin 
presidenttikampanjassa. Joutui verotarkastukseen, jonka hän uskoi olevan 
kosto hävinneen ehdokkaan tukemisesta. Lähetti verottajalle kopion itse-
näisyysjulistuksesta sekä kirjeen, jossa ilmoitti, ettei koskaan enää maksa 
veroja.

Gordon Kahl, äärioikeistolaisen liikkeen edustaja; kieltäytyi maksamas-
ta veroa ja kehotti toisiakin tekemään niin, koska verot olivat laittomia; 
sai vankeustuomion.

J. Barcken Lee, poliitikko; ankara tuloveron (ja myös YK:n) vastustaja. 
Lawrence Lockman, mainelainen poliitikko; lopetti liittovaltion ja 

osavaltion tuloverojen maksamisen ja perusti Maine Patriots -nimisen 
ryhmän, joka puolsi veromielenosoittajien argumentteja.

Vuonna 1984 monissa USA:n osissa mm. baptistikirkot kieltäytyivät 
maksamasta sosiaaliturvamaksuja työntekijöittensä palkoista, koska 
katsoivat olevan perustuslainvastaista joutua hallituksen veronkanta-
jiksi. Tuomioistuimet olivat toista mieltä.

Vuonna 1997 New Yorkin osavaltion yritys ottaa käyttöön liike-
vaihto- ja valmisteveroja johti irokeesien alueella siihen, että kapinoit-
sijat sulkivat valtatien. Seurauksena oli väkivaltaisia pidätyksiä, joista 
aiheutui osavaltiolle suuret oikeudenkäyntikulut.
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2.2.11.3 Kanada

Vuonna 1906 Kanadassa eräs uskonnollinen ryhmä kieltäytyi maksa-
masta kouluveroja. Sen jäsenet kieltäytyivät panemasta lapsiaan kou-
luun, koska he katsoivat koulussa opetettavan huonoja asioita. He 
veivät omaisuutensa alueelta välttääkseen takavarikon.

Vuonna 1935 Montrealissa ainakin 164 kauppiasta kieltäytyi 
keräämästä tai tilittämästä alueen liikevaihtoveroa. Vuonna 1970 
Ontariossa maatalousjärjestön tukemina monet kieltäytyivät maksa-
masta osaa kiinteistöverosta (kouluveroa). He vastustivat maaseudun 
kiinteistönomistajien verotaakkaa, joka oli kasvanut, kun veroperus-
teeksi oli tullut tulojen sijaan omaisuuden arvo. Vuonna 1981 Otta-
wassa liikevaihtoveron vastustuskampanjaan osallistui sekä kauppiaita 
että kuluttajia.

Vuonna 1994 Torontossa joukko Amerikan alkuperäiskansojen 
edustajia valtasi yhden kerroksen verovirastosta protestina Kanadan 
suunnitelmalle verottaa heitä, vaikka heidät aikaisemmin oli sopi-
muksella vapautettu verosta.

Kanadassa veronmaksajain liitto (Canadian Taxpayer Federation, 
CTF) protestoi vuonna 1995 veronkorotuksia vastaan. Sen järjestä-
missä tilaisuuksissa oli väkeä paikoin tuhansittain. Pääministerille ja 
valtiovarainministerille luovutetussa vetoomuksessa oli 230 000 alle-
kirjoittajaa. Liitto myös kehotti lähettämään protestifakseja parla-
mentin jäsenille ja muille poliitikoille. Tapaus sai valtavasti julkista 
huomiota. Tulosta syntyi: budjetin veronkorotukset jäivät paljon 
suunniteltuja pienemmiksi.

2.2.11.4 Keski- ja Etelä-Amerikka

Espanjalainen hallinto Etelä-Amerikassa heikkeni Napoleonin  sotien 
aikaan 1800-luvun alussa. Vuonna 1825 Bolivia itsenäistyi. Sen ja 
Brasilian rajalla sijaitseva Acre oli 1800-luvun lopulla merkittävä 
kumin tuotantoalue, ja kumin tuottajat olivat tulleet suurelta osin 
Brasiliasta. Bolivia määräsi aivan 1800-luvun lopussa kumikaupalle 
huomattavan korkean tullin. Paikalliset kumintuottajat, joita ei ollut 
aikaisemmin verotettu, rohkaisivat brasilialaisia kapinaan veroa vas-
taan. Vuonna 1900 ongelma ratkaistiin siten, että Bolivia myi alueen 
Brasilialle.
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Kuuba itsenäistyi aivan 1900-luvun alussa pian USA:n ja Espan-
jan välisen sodan jälkeen. Silloin Pines-saaren amerikkalaiset olisivat 
halunneet jatkaa USA:n hallinnassa, ja he vastustivat verojen maksa-
mista Kuuballe.

Vuonna 1909, vähän ennen kuin Nicaraguassa presidentin hallinto 
kaatui USA:n tukemiin kapinoihin, maan hallitus vangitsi veroista 
kieltäytyjiä. Vuonna 1978 Anastasio Somozan hallinnon viimeisinä 
kuukausina Nicaraguan oppositio järjesti verolakon.

Vuonna 1921 Hollannin Länsi-Intiassa alkuperäisasukkaat nousi-
vat vastustamaan tuloveroa, josta hollantilaiset uudisasukkaat olivat 
vapautettuja. Protestoijat keskeyttivät huutokaupan, jossa myytiin 
kapinallisten omaisuutta verojen suorittamiseksi.

Vuosina 1926–1929 Meksikossa käydyssä Cristero-sodassa taktiik-
kaan kuului myös veroprotestointi. Muutamat katolismieliset kieltäy-
tyivät maksamasta veroja hallitukselle ja puolustautuivat kääntymällä 
kirkkonsa puoleen. Vuonna 1952 Oaxacan yleislakko Meksikossa 
suuntautui hallituksen uutta verosuunnitelmaa vastaan. Alueen por-
mestari sai surmansa mellakan syntyessä.

Vuonna 1932 Puerto Ricossa 300 yritystä ilmoitti jättävänsä liike-
vaihtoveron maksamatta, kun kuvernööri kieltäytyi kumoamasta tätä 
veroa. Samoihin aikoihin naisten vapausliikkeen kannattajat Bermu-
dalla kieltäytyivät maksamasta veroja, elleivät saa äänioikeutta.

Jamaikalla mellakoitiin vuonna 1999 hallituksen ilmoittamaa 
poltto aineveron 30 %:n korotusta vastaan. Liikennettä haitattiin ja 
estettiin, kiviä heiteltiin ja tehtiin muutakin vahinkoa. Kuolonuhreja 
tuli ainkin kaksi, ja kolmattakymmentä henkilöä joutui sairaalahoi-
toon. Ministeri tyynnytteli kapinoitsijoita lupaamalla asettaa työryh-
män selvittämään mahdollisuuksia pienentää suunniteltua korotusta.

2.2.11.5 Palestiina

Vuonna 1936 joukko palestiinalaisia ryhtyi verolakkoon protesti-
na Britannian mandaattia vastaan. Vuosien 1939 ja 1948 välisenä 
aikana Palestiinassa juutalaiset vastustivat laajasti Ison-Britannian 
viranomaisten määräämää tuloveroa; he tekivät myös pommi-iskuja 
verotoimistoihin. Vuonna 1981 Gazan alueella lääkärit kieltäytyivät 
maksamasta 12 %:n tuloveroa Israelin miehittäjille, ja kansa tuki 
heitä kahden päivän yleislakolla. Vuosina 1988–1989 Palestiinan 
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vasta rintaliike kehotti ihmisiä lopettamaan veronmaksun Israelille. 
Tähän tarkoitukseen organisoitiin laaja verolakko, jolloin Israelin 
armeijan viranomaiset määräsivät ulkonaliikkumiskiellon ja tekivät 
takavarikkoja.

2.2.11.6 Kiina

Quing-dynastia joutui 1840-luvun ja vuosisadanvaihteen välissä usei-
siin sotiin (oopiumsodat, Japania vastaan käyty sota, boksarikapina), 
joiden seurauksena se joutui avaamaan satamiaan ulkomaalaisille. Se 
joutui myös maksamaan valtavia sotakorvauksia voittajavaltioille. 
Niistä selviytymiseksi korotettiin entisiä veroja ja määrättiin uusia. 
Kiinassa olikin sarja laajoja talonpoikien verokapinoita 1900-luvun 
alussa. Suolavero ja muut verot sekä riita järjestäytyneiden salakuljetta-
jien kanssa johtivat Kiinassa sitkeään konfliktiin vuosina 1907–1916. 
Hyökkäyksen kohteeksi joutuivat veronkantajat ja suolaverotoimisto, 
jonka johtaja tapettiin.

Kapinoita esiintyi myös keisarivallan kukistuttua. Erityisesti suo-
lavero oli vihan kohteena vuosisadan alussa, mutta protestit koh-
distuivat kymmeniin muihinkin veroihin. Vuonna 1919 Pekingin 
kauppiaat kieltäytyivät maksamasta leimaveroa painostaakseen 
monarkiaa toteuttamaan tasavaltalaisia uudistuksia.

Kiinassa toimi 1920-luvulta alkaen maailmalla Red Spear Society 
-nimellä tunnettu maaseudun itsepuolustusliike. Sen muodostivat 
paikalliset pienviljelijöiden ryhmät, jotka puolustivat kyliä mm. vael-
televilta rosvoilta ja veronkerääjiltä. Ryhmä tuki myös verojen vas-
tustajia.

Vuonna 1927 Shanghain joukkomurhan aikoihin yritykset ryh-
tyivät lakkoon kunnallisia veroja vastaan. Länsimaiset tuojat hallitus-
tensa tukemina kieltäytyivät purkamasta tuotteita, joille oli asetettu 
uusi tullimaksu.

Vuoden 1932 protestit kohdistuivat maatilojen rekisteritietojen 
tarkistuksiin. Oli ilmennyt, että tilat olivat isompia kuin verotukseen 
oli ilmoitettu, joten talonpojat pelkäsivät verojen nousua. Verokapi-
noissa käytettiin myös väkivaltaa, mukana oli rikollisryhmittymiäkin. 
Verokapinat saattoivat osaltaan edistää myös kommunistien valtaan-
nousua. Vuonna 1952 Etelä-Kiinassa pidätettiin 400 viljelijää, jotka 
kieltäytyivät maksamasta heidän mukaansa ylivoimaisia veroja.
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Kiinan kansantasavallan aikana vuonna 1993 oli Renshoussa väki-
valtainen verokapina, kun köyhtyneet talonpojat vaativat tuloveroaan 
alennettavaksi. Poliisi käytti kyynelkaasua noin 10 000 protestoijan 
joukon hajottamiseen. Kapinallisille luvattiin, ettei vero olisi suurem-
pi kuin 5 % tulosta, mutta talonpojat jatkoivat protestia ja vaativat 
alennusta myös aikaisempien vuosien veroihin.

2.2.11.7 Intia ja Bangladesh

Vuosien 1753–1763 suuressa siirtomaasodassa Englanti voitti Rans-
kan ja valloitti vuoteen 1853 mennessä lähes koko Intian. Brittiläistä 
Intiaa hallitsi Brittiläinen Itä-Intian kauppakomppania. 

Intiassa oli 1850-luvulla verokapina, jonka englantilaiset raa’asti 
kukistivat. Hallitusvalta siirrettiin kauppakomppanialta Britannian 
hallitukselle, joka alkoi hallita suurinta osaa Intiaa suoraan.

Intiaan virisi itsenäisyysliike 1800-luvun puolivälistä alkaen, ja 
verotuksellakin oli siinä roolinsa. Vuonna 1921 Gunturin alueella oli 
väkivallaton verojen vastainen kampanja, jossa kieltäydyttiin mak-
samasta veroja. Veroja saatiin kerätyksi vain noin viidennes aiotusta 
määrästä. Maalis–huhtikuussa 1930 Intiassa järjestettiin ns. suola-
marssi, joka oli väkivallaton mielenosoitus. Marssin aloitti Mahatma 
Gandhi, ja siinä noin 60 000 ihmistä marssi 380 kilometriä sisämaasta 
rannikolle. Rannalla keittivät he merivedestä suolaa ja kieltäytyivät 
maksamasta siitä brittihallinnon määräämää suolaveroa. Valtion kas-
saan syntyi vaje, ja Gandhi ja tuhansia muita vangittiin. Marssi kiin-
nitti maailman huomion Intian itsenäisyysliikkeeseen.

Vuosien 1937–1939 intialaisten talonpoikien verokapina liittyi 
veroon, jota kannettiin Damodar-joen kanavan kustannuksiin. Kapi-
nalla ei saatu veroa alennetuksi, mutta hallitus vapautti kiinniotetut 
protestoijat. Intia itsenäistyi vasta II maailmansodan jälkeen 1947.

Vuonna 1932 joukko Intian muslimeja kapinoi hindupäällikön 
määräämiä veroja vastaan kieltäytyen maksamasta niitä ja vastustaen 
veronkantoa voimakeinoin.

Vuonna 1971 sheikki Mujibur Rahman vaati kansalaistottelemat-
tomuutta Bangladeshin itsenäisyyden hyväksi kehottamalla kansalai-
sia kieltäytymään maksamasta veroja. Kehotusta noudatettiin erittäin 
laajasti.
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2.2.11.8 Vietnam, Burma ja Korea

Ranskalaiset lähetyssaarnaajat ja kauppiaat olivat tulleet Vietnamiin 
jo 1600-luvulla. Vasta vuonna 1858 Ranska aloitti siirtomaavalloi-
tukset Etelä-Vietnamista, josta tuli sen jälkeen Ranskan Kotšinkiinan 
siirtomaa 1867. Keski-Vietnamista tehtiin vuonna 1883 Ranskan 
alaisuuteen Annamin protektoraatti ja Pohjois-Vietnamista Tonkinin 
protektoraatti. Vuodesta 1885 lähtien koko Vietnam kuului yhdessä 
Kambodžan ja Laosin kanssa Ranskan Indokiinaan. Maan vietnami-
lainen kuningassuku sai edelleen jäädä valtaistuimelleen ranskalaisten 
suojeluksessa. Tänä aikana maahan levisivät ranskan kieli ja katoli-
suus.

1900-luvun alussa pintaan nousivat koulutettujen vietnamilaisten 
intellektuellien nationalistiset, anti-kolonialistiset ajatukset. Siirto-
maavalta sekä raskaat verot ja päivätyöt aiheuttivat mm. talonpoi-
kaiskapinoita. Keväällä 1908 tuhannet vietnamilaiset osallistuivat 
veroprotesteihin, mutta sotilaat kukistivat ne verisesti. Vuoden 1930 
kansannousussa oli kysymys lama-ajasta ja verotuksesta mutta myös 
vallankumouksellisuudesta, joka sai lisäpontta mm. Indokiinan kom-
munistisesta puolueesta. Nyt korostettiin työläisten, talonpoikien, 
kalastajien ja käsityöläisten yhteisiä intressejä. Ranska kukisti kapi-
nan verisesti, ja viha sitä kohtaan kasvoi entisestään. Vuonna 1945 
kommunistit julistivat maan itsenäiseksi, mutta Ranska ei halunnut 
luopua siirtomaastaan vaan kävi siitä sotaa vuoteen 1954 saakka. 
Vuonna 1955 Etelä-Vietnam julistautui Vietnamin tasavallaksi. Poh-
jois-Vietnam ja Etelä-Vietnam yhdistyvät Vietnamin sodan jälkeen 
1970-luvun puolivälissä.

Burmasta tuli 1800-luvulla Britannian siirtomaa. I maailmansodan 
jälkeen buddhalaiset munkit ja kansallismieliset talonpojat ryhtyivät 
siellä ajamaan verolakkoja ja muita kansalaistottelemattomuuden 
muotoja. Burma (nyk. Myanmar) itsenäistyi vuonna 1948.

Monissa Korean osissa veronmaksajat vaativat vuonna 1903 vero-
jaan takaisin hallitukselta ja vangitsivat kuvernöörejä.

2.2.11.9 Japani ja Malesia

Vuonna 1902 Japanissa ulkomaalaiset nousivat vastustamaan uutta 
asuntoveroa, jota he pitivät laittomana. Tästä tuli yksi ensimmäisistä 
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kansainvälisessä oikeusmenettelyssä ratkaistuista tapauksista. Asia 
päätettiin eurooppalaisten eduksi, ratkaisevassa roolissa oli norjalai-
nen tuomari.

1960-luvun alussa Malesian kuvernementti muutti perinteisen rik-
kaiden vapaaehtoisen islamilaisen zakat-veron pakolliseksi hallituksen 
hallinnoimaksi veroksi. Sitä vastustettiin ankarasti, ja kun rikkaat vil-
jelijät kehittivät lukuisia taktiikoita veron välttämiseksi, verotuotto jäi 
murto-osaan tavoitellusta.

2.2.11.10 Afrikka

2.2.11.10.1 Etelä-Afrikka

Ensimmäiset eurooppalaiset asettuivat Etelä-Afrikkaan 1600-luvun 
lopulla ja 1700-luvun alussa. Joukossa oli erityisesti hollantilaisia 
ja saksalaisia sekä ranskalaisia hugenotteja.20 Siirtokuntalaiset olivat 
jatkuvasti kahakoissa ympäröivien afrikkalaisheimojen kanssa.1790-
luvun lopulla alue päätyi Britannian haltuun.

1800-luvun jälkipuoliskolla tehtyjen timantti- ja kultalöytöjen 
myötä maa alkoi voimakkaasti teollistua. Työnantajat olivat  brittejä, 
ja 1900-luvun alussa heillä oli vaikeuksia rekrytoida mustia työn-
tekijöitä. Painostaakseen zuluja työmarkkinoille siirtomaaviranomai-
set ottivat vuoden 1905 lopussa käyttöön henkiveron. Seuraavan 
vuoden alussa syntyi kapina. Sitä kutsutaan Zulu-kapinaksi tai Bam-
batha-kapinaksi. Kapinaa johti xulujen päällikkö Bambatha. Kohtee-
na olivat kyseinen vero ja brittihallinto. Kapina kukistettiin verisesti: 
3 000–4 000 zulua tapettiin, yli 7 000 vangittiin ja neljä ruoskittiin. 
Parikymmentä brittiä sai surmansa.

Etelä-Afrikan unioni syntyi vuonna 1910, kun neljä Ison-Britan-
nian siirtomaata (Kapmaa, Natali, Transvaal ja Oranje) yhdistyivät 
brittiläiseksi dominioksi. Vuonna 1913 määrättiin Intiasta tulleille 
maahanmuuttajille vero, jota vastustamaan Mahatma Gandhi auttoi 
järjestämään lakon ja laittoman marssin. Vuonna 1931 Etelä-Afrikka 
sai lopullisesti itsenäisen valtion aseman.

20 Maahan muuttaneiden hollantilaisten ja heihin sekoittuneiden muiden valko-
ihoisten jälkeläisiä kutsutaan buureiksi.
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2.2.11.10.2 Etiopia

Italian yhdistyminen vuonna 1861 nosti uudessa kuningaskunnas-
sa vaatimuksia maan saattamiseksi eurooppalaisten siirtomaavalto-
jen joukkoon. Helmikuussa 1885 Italia onnistui saamaan haltuunsa 
Egyptiltä Massawan sataman Eritreassa ja epäsi samalla Abessinialta 
sen ainoan pääsyn merelle. Samaan aikaan Italia miehitti Afrikan sar-
ven eteläosassa somalien asuttaman alueen, josta muodostettiin Italian 
Somalimaa. Italia kuitenkin himoitsi itselleen myös koko  Abessiniaa 
ja hyökkäsi maahan vuonna 1887, mutta hyökkäys keskeytettiin. 
Wuchalen sopimuksessa Massawan italialaisomistus laajennettiin 
koskemaan koko Eritrean aluetta; ainakin italialaisen sopimusversion 
mukaan Abessiniasta tehtiin Italian protektoraatti. Vuosina 1895–
1896 käytiin ensimmäinen Italian–Abessinian sota Italian pääministe-
rin määrättyä Italian armeijan tunkeutumaan Abessiniaan. Huonosti 
varustetut mutta lukumäärältään ylivoimaiset abessinialaisjoukot 
kukistivat italialaiset.

Mussolinin johtama Italia käynnisti lokakuussa 1935 toisen  Italian–
Abessinian sodan, joka päättyi seuraavana keväänä. Keisari  Haile 
 Selassie pakeni, italialaiset valtasivat Addis Abeban ja yhdistivät Erit-
rean, Italian Somalimaan ja Abessinian uudeksi kokonaisuudeksi 
nimeltä Italian Itä-Afrikka. Toisen maailmansodan aikana liittoutu-
neet ajoivat italialaiset pois alueelta, ja keisari Haile Selassie palasi 
toukokuussa 1941 Addis Abebaan.

Vuonna 1943 Pohjois-Etiopiassa lähellä Punaista merta oli verinen 
kapina. Se johtui maaverouudistuksesta, jossa siirryttiin kyläyhteisö-
kohtaisesta verotuksesta yksilökohtaiseen. Talonpojat kukistettiin 
verisesti, mutta he hyötyivät siten, että maaverojen taso ja keräämis-
tapa palautettiin sellaiseksi kuin se oli ollut vuonna 1935.

Vuosina 1963–1970 Kaakkois-Etiopiassa Balen maakunnassa oli 
kapinaliike, jota tuettiin Somaliasta. Kapina alkoi veroprotestina, kun 
alueen talonpojat kieltäytyivät maksamasta veroja Etiopian hallituk-
selle. Protestiliike oli syntynyt mm. yliopisto-opiskelijoiden mielen-
osoituksista hallituksen ja monarkin valtaa vastaan.

Vuonna 1968 kapinoitiin myös Etiopian Gojjamissa. Syynä oli 
edellisvuonna säädetty uusi maataloustulon verotus. Tämä kapina 
onnistui sikäli, että uusien verojen perinnästä luovuttiin ja viranomai-
sia vaihdettiin uusiin.
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Keisari Haile Selassie ei onnistunut kehittämään Etiopian feodaa-
lista talousjärjestelmää nykyaikaiseksi. Nälänhädän jälkeen maassa 
levisi vuoden 1974 alussa levottomuuksia, ja sotilasvallankaappauksen 
jälkeen keisari joutui luovuttamaan valtansa sosialistiselle neuvostolle.

2.2.11.10.3 Muu Afrikka

Vuonna 1900 syytettiin Saksan siirtomaakuvernööriä siitä, että hän 
oli teloituttanut Saksan Itä-Afrikassa 2 000 asukasta, jotka olivat 
kieltäytyneet maksamasta asuntoveroa asumuksistaan. Swazimaassa 
yritykset kantaa asuntoveroa johtivat vuosina 1904–1907 verokapi-
noihin.

Vuonna 1911 Rhodesiassa määrättiin maanviljelijöille yhden shil-
lingin vero kuukaudessa jokaisesta heidän palkkaamastaan alku-
peräisväestöön kuuluvasta työntekijästä. Veron sai työvoimatoimisto, 
joka koordinoi afrikkalaista työvoimaa siirtomaan maanviljelijöille. 
Maanviljelijät vastustivat veroa. Sadat heistä tuomittiin sakkoihin ja 
jotkut vangittiin. Lopulta maanviljelijät saivat hallituksen peruutta-
maan veron.

Vuonna 1922 kapinoitiin Lounais-Afrikassa (nyk. Namibia). 
Riidan taustalla oli koiravero. Mustalla paikallisväestöllä oli paljon 
koiria, ja tämän uuden veron määräämisellä yritettiin painostaa pai-
kallisia menemään heikosti palkattuihin töihin valkoisille maahan-
muuttajille. Veroa kieltäydyttiin maksamasta. Hallitus organisoi 400 
miehen armeijan ja lähetti paikalle pommikoneen. 100 paikallista 
asukasta kuoli, joukossa naisia ja lapsia. Lisäksi 468 miestä haavoittui 
tai otettiin vangiksi.

Intialaisia oli alkanut muuttaa brittien siirtomaahan Keniaan 
1800-luvun jälkipuoliskolla, ja vuoteen 1924 mennessä heillä alkoi 
olla poliittista valtaa. Siirtomaahallituksen mukaan etusija suunnilleen 
kaikissa yhteyksissä kuitenkin oli annettava mieluummin afrikkalai-
sille kuin intialaisille. Intialaiset vastasivat järjestämällä veroprotesti-
kampanjan.

Marraskuusta 1929 tammikuuhun 1930 Itä-Nigeriassa käytiin 
ns. naisten sota, joka koski naisten roolia alueen hallinnossa. Sotaan 
osallistui 10 000 naista kuudesta etnisestä ryhmästä. Sen laukaisi-
vat välittömän verotuksen käyttöönotto ja naisten kieltäytyminen 
maksamasta veroa. Sota vaati 55 kuolonuhria. Sama liike synnytti 
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verokapinoita myös vuosina 1938 ja 1956. 1940-luvun lopulla Nige-
riassa oli jälleen naisten kapinaliike; se vastusti epäoikeudenmukaista 
siirtomaahallinnon verotusta. Nyt neljä naista pääsi paikalliseen neu-
vostoon ja naisten verottaminen loppui.

Vuonna 1991 Kamerunin suurimmat oppositiopuolueet vaativat 
verojen vastustamista kampanjassa yksipuoluevallan lopettamiseksi.

2.2.11.11 Oseania

Australian Darwinissa vuonna 1919 kansalaiset järjestivät tulovero-
lakon. Harold George Nelsonista, joka vangittiin verolakkoilusta, tuli 
myöhemmin alueensa ensimmäinen parlamenttiedustaja. Vuonna 
1927 Queenslandin hallitus kamppaili velkojen kanssa ja otti käyt-
töön veronluonteisen rekisteröintimaksun viljelijöiltä, joilla oli kaivo-
ja ja vesipumppuja maatiloillaan. Paikalliset maanviljelijäyhdistykset 
julistivat verolakon, ja kuukauden päästä hallitus joutui vetäytymään 
verosta.

Tasmaniassa asukkaat vuonna 1904 vastustivat tuloveroa, jonka 
syrjäytetty hallitus oli asettanut ja jota uusi hallitus vastoin odotuksia 
ei ollut perunut.

Kun Fidži vuonna 1924 korotti intialaisten työntekijöiden vuo-
tuista henkiveroa, työntekijät vannoivat mieluummin menevänsä 
vankilaan kuin maksavansa veron.

Vuonna 1927 Samoan asukkaat järjestivät veroprotestin USA:n lai-
vaston miehitystä vastaan. Edellisenä vuonna he olivat kieltäytyneet 
maksamasta veroa Uuden Seelannin miehityshallinnolle.

Vuosina 1919–1921 kapitalismia vastustaneet työläiset ja demokra-
tiaa vaatineet ryhmät mm. Papualla ottivat taktiikakseen verovastai-
suuden. Samaa keinoa käyttivät läntisessä Australiassa kaivosmiehet. 
Vuonna 1964 Papua-Uudessa-Guineassa joidenkin paikallisten tavoit-
teena oli hankkia USA:n presidentti Lyndon B. Johnson poliittiseksi 
johtajakseen. Aikeen rahoittamiseksi he pidättivät hallitukselta osan 
henkiverosta. Vuonna 1969 Papua-Uudessa-Guineassa oli alku-
peräiskansojen ja maahanmuuttajien väliseen suhteeseen liittynyt 
vero kapina.
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2.2.12 2000-luvun alusta 2020-luvulle21

2.2.12.1 Eurooppa

2.2.12.1.1 Ranska

Raakaöljyn hinta nousi vuonna 1999 erittäin voimakkaasti, samoin 
polttoaineiden hinnat. Länsi-Euroopassa bensiinin ja dieselin vähit-
täishinnasta suurin osa on veroa. Polttoaineiden korkeita hintoja 
ja veroja protestoitiin voimakkaasti Ranskassa mutta myös Isossa- 
Britanniassa, Belgiassa, Saksassa, Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, 
Ruotsissa ja Espanjassa. Mielenosoituksissa mm. pystytettiin kulku-
esteitä satamiin, jalostamoihin, polttoainevarastoihin ja moottori-
teille.

Helmikuussa 2002 sadat Pariisin ravintoloitsijat lakkoilivat. Aihee-
na oli ero tarjoilun ja noutoruuan arvonlisäverokannoissa; tarjoilun 
vero oli lähes kolminkertainen. Lakon aikana poliisi pidätti 30 mie-
lenosoittajaa.

Kun hallitukset eri puolilla maailmaa alkoivat nähdä mahdollisuuk-
sia verottaa liikennettä valvontakameroiden avulla, autoilijat ryhtyivät 
vastaiskuun rikkomalla valvontalaitteita. Vuoden 2013 lopulla Bre-
tagnessa toiminut nationalistinen liike alkoi tuhota maantieportteja, 
jotka oli suunniteltu verottamaan kuorma-autokuljetuksia. Liikkeen 
jäsenet tuhosivat myös verotoimiston – ja Ranskan hallitus joutui 
luopumaan veroaikeesta.

Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen uhrien perheet ilmoittivat 
jättävänsä kuolleiden perheenjäsentensä verot maksamatta. Heistä oli 
loukkaavaa verottaa uhreja ja maksaa terroristeiksi epäiltyjen puolus-
tajapalkkioita.

Vuosina 2018–2019 verojen ja elinkustannusten nousua vastus-
tanut keltaliiviliike järjesti Ranskassa suuriin mellakoihin johtaneita 
protesteja. Protestit alkoivat polttoaineverosta, jonka tarkoitus oli 
vähentää ympäristökuormitusta. Poliisi pidätti parituhatta henkilöä.

21 Burg, A World History of Tax Rebellions (2004) s. 424–431. Wikipedia List of 
historical acts of tax resistance.
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2.2.12.1.2 Iso-Britannia ja Irlanti

Yhdistyneessä kuningaskunnassa iso joukko seniorikansalaisia vas-
tusti 2000-luvun alussa kunnallisveron jyrkkää nousua ja kieltäytyi 
maksamasta veroa, joka iski voimalla eläkkeen varassa oleviin. Yksi 
protestoijista vangittiin seitsemäksi päiväksi. Kunnallisveroa vastus-
tettiin myös siksi, että hallitus ei asianmukaisesti ollut estänyt matkai-
lijoita leiriytymästä asutuksen lähistölle tai oli epäonnistunut alueen 
ongelmajätteiden siivoamisessa. Vuonna 2010 Coventryssä sadat 
pienyrittäjät kieltäytyivät maksamasta kunnallisveroa ja onnistuivat 
tässä veroprotestissaan. Kolme vuotta myöhemmin eräs britti alkoi 
jättää kunnallisverojaan maksamatta, koska kunta hänen mukaansa 
oli investoinut verovaroja terroritekojen ja sotarikosten edistämiseen.

Irlannissa oli vuosina 2001–2005 veronvastainen kampanja, joka 
koski jätteidenkuljetusmaksuja. Vuosina 2012–2015 siellä kampan-
joitiin paikallisia kotitalous- ja vesimaksuja vastaan. Protestoijien kär-
jessä oli lukuisia poliitikkoja.

Vuonna 2015 Crickhowellin kaupunki Walesissa protestina 
monikansallisten yhtiöiden veroparatiisioperaatioille päätti yrittää 
veroparatiisistrategiaa pienessä mittakaavassa ja tehdä asiasta televisio-
ohjelman, joka vauhdittaisi hallitusta tukkimaan veronvälttämiskei-
noja.

Vuosina 2020–2021 ympäristöliike Extinction Rebellion (joka 
tunnetaan Suomessa nimellä Elokapina) lanseerasi veroprotestin pai-
nostaakseen Yhdistynyttä kuningaskuntaa omaksumaan ekologisem-
man politiikan.

2.2.12.1.3 Espanja, Italia ja Kreikka

Vuosina 2003–2011 Espanjan baskialueella järjestettyihin kunnallis-
verolakkoihin osallistui satoja kotitalouksia. Hallitus vastasi lakkoihin 
katkaisemalla veden 120:stä kodista ja yrityksestä. Lakkoilijat olivat 
kielletyn baskipuolueen kannattajia, ja he lopettivat lakon saatuaan 
laillisen puolueen aseman.

Vuonna 2011 Katalonian nationalistiryhmä 50-vuotiskokoukses-
saan kehotti kansalaisia ohjaamaan veronsa keskushallinnon sijas-
ta Katalonian hallinnoimaan rahastoon, kunnes hallitus myöntäisi 
 alueelle enemmän itsenäisyyttä. Seuraavana vuonna muutamat kata-
lonialaiset separatistit alkoivat maksaa valtionveroja Katalonialle sen 
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sijaan, että olisivat toimittaneet niitä Espanjan keskushallinnolle. 
Vuoden sisällä sadat kunnat olivat alkaneet menetellä näin. Vuon-
na 2019 käynnistettiin toinen veroprotestihanke; siinä noin 17 000 
katalonialaista maksoi veronsa keskushallinnon sijaan Kataloniaan. 
Vastaava kampanja käynnistettiin taas vuonna 2020, ja sitä vauhditti 
entinen Katalonian presidentti Carles Puigdemont. Nykyisin Kata-
lonian hallitus välittää saamansa verot Espanjan hallitukselle, joten 
kysymys on pitkälti symbolisesta veroprotestista.

Vuosina 2012–2014 Espanjassa oli kampanja, jonka tarkoitukse-
na oli ohjata verot Espanjan hallitukselta paikallisesti järjestettyihin 
itsenäisiin hankkeisiin. Vuonna 2018 Zaragozassa eräs kaupunginval-
tuutettu twiittasi kuvan, jossa hän repi verolipun, ja väitti kaupungin 
asukkaiden verojen menevän muiden alueiden vedenpuhdistamoihin-
kin. Arviolta kolmasosa kaupungin kotitalouksista kieltäytyi maksa-
masta tätä veroa.

Myös Italiassa on 2000-luvulla ollut useita veroprotesteja. Vuonna 
2006 pidätettiin huomattava mafiapomo, jolloin sata palermolaista 
kauppiasta julkisesti ilmoitti lopettavansa maksut Sisilian mafialle. 
Vuonna 2014 joukko italialaisia pienyrityksiä kieltäytyi maksamasta 
veroja, koska perustuslain mukaan hallituksen oli jätettävä heille tar-
peeksi varoja elämiseen eikä heitä saanut pakottaa lainaamaan rahaa 
pystyäkseen maksamaan veroja.

Vuonna 2014 järjestettiin epävirallinen kansanäänestys Venetsian 
itsenäistymisestä Italiasta. Äänestyksen järjestäjien mukaan venetsia-
laiset vapautuivat maksamasta veroa Italialle. Vuonna 2016 hallitus 
iski takaisin ja pidätti kymmeniä ihmisiä verorikokseen yllyttämises-
tä. Jälleen vuonna 2019 separatistit kieltäytyivät maksamasta veroa 
Italial le ja ohjasivat varat Veneton osavaltioon.

Vuonna 2015 eräässä italialaisessa kaupungissa 50 asuinhuoneiston-
omistajaa lakkasi maksamasta kiinteistöveroa protestoidakseen lai-
minlyöntejä mm. jätehuollossa. Vuonna 2016 taas Tommaso Cerno 
julisti verolakon homojen oikeuksien puolesta. Samoihin aikoi-
hin sadat separatistit Triestessä lopettivat veron maksamisen Italian 
hallitukselle. Seuraavana vuonna nelisenkymmentä italialaista liik-
keenharjoittajaa kieltäytyi maksamasta veroja protestina hallituksen 
suunnitelmille majoittaa pakolaisia heidän liikkeidensä lähistölle. 
Vuosina 2020–2021 verolakkoon meni ravintoloitsijoita sellaisilla 
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alueilla, jotka kärsivät yritysten sulkemisesta koronavirusepidemian 
vuoksi.

Vuonna 2009 maailmalle paljastui, että Kreikka oli vuosien ajan 
vääristellyt taloustilastojaan. Euromaat ja Kansainvälinen valuutta-
rahasto joutuivat vuodesta 2010 alkaen tukemaan Kreikkaa valtavilla 
takuilla, ja maa sitoutui säästökuuriin. Syriza-puolue voitti vuoden 
2015 vaalit. Verovastaisuus oli yksi puolueen suosiotekijöistä, ja 
monet lopettivat veron maksamisen. Syriza ei valtaan päästyään kui-
tenkaan kyennyt vastustamaan verojen nousua, ja kansalaiset ryhtyi-
vät vastaiskuun.

Vuosina 2014–2016 tuhannet kreetalaiset protestoivat tieveroja 
vastaan maksamalla kukin vain yhden euron. Tätä perusteltiin sillä, 
että tievero ei mennyt teiden parantamiseen.

Kun Kreikan hallitus vuonna 2017 määräsi kahvintuontiin 20 %:n 
veron, eräs ryhmä alkoi salakuljettaa reilun kaupan kahvia Guatema-
lasta auttaakseen kreikkalaisia välttämään veroa.

2.2.12.1.4 Muu Eurooppa

Latviassa protestoitiin ainakin vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2019 val-
misteveroja ja veronkorotuksia vastaan.22

Vuonna 2010 Romaniassa freelancerit ja pienyritysten omistajat 
järjestivät verolakon saatuaan määräyksiä, joiden vuoksi heiltä meni 
kuukausittain 24 tuntia veroilmoitusten tekemiseen ja niiden toimit-
tamiseen eri paikkoihin. Freelancerit joutuivat myös maksamaan työt-
tömyysvakuutusmaksuja, vaikka he eivät hyötyneet niistä.

Ruotsissa Planka.nu-liike loi vuosina 2013–2014 keskinäisen 
vakuutusjärjestelmän. Siihen kuuluvat tietyn kuukausittaisen maksun 
suorittaneet saattoivat matkustaa julkisessa liikenteessä maksamatta 
lippua; järjestelmä suoritti liputta matkustaneiden kiinnijäämis-
maksut.

Ukrainassa alkuvuonna 2014 joukko liikkeenomistajia ilmoitti 
lopettavansa arvonlisäveron ja tulonveron maksamisen Viktor Yanu-
kovychin hallitukselle, koska verot menivät sotavoimille ja turval-
lisuuspalvelulle. Samana vuonna Itävallassa korruptiota vastustavat 

22 Latvian kansallinen raportti (s. 439 ss.) Essersin toimittamassa teoksessa History 
and Taxaton (2022).
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yrittäjät alkoivat maksaa veroja sulkutilille sen sijaan että olisivat mak-
saneet ne hallitukselle.

Vuonna 2015 Valko-Venäjällä Vitebskin kauppiaat menivät lak-
koon ja kieltäytyivät maksamasta veroa vastalauseena kauppiaiden toi-
mintaa häiritseville hallituksen toimille. Vuonna 2017 Minskissä oli 
laajaa vastarintaa verolle, jota kutsuttiin irtolaisveroksi; lakia noudatti 
eli veroa maksoi alle 10 prosenttia verovelvollisista.

Vuosina 2015–2016 Venäjällä raskaiden kuorma-autojen uusi vero 
ja korruptio sen hallinnoinnissa johtivat rekka-autolakkoon.

2.2.12.2 Pohjois-Amerikka

Yhdysvalloissa veroja kantavat liittovaltion ja kuntien lisäksi osa-
valtiot. Osavaltiotasoista tuloveroa ei kuitenkaan kanneta kaikissa 
osavaltioissa. Tennesseessä protestointiin vuonna 2001 tuloveron 
käyttöönottoehdotuksia vastaan.

2000-luvun alussa USA:ssa joukko homoseksuaaleja otti verojen 
vastustamisen keinoksi protestoida sitä, että samaa sukupuolta olevien 
avioliittoa ei ollut laissa tunnustettu.

Vuonna 2010 Pennsylvanian Luzernessa korotettiin veroja 10 % ja 
useat sanoivat siihen ”ei”. Puhuttiin hallituksen korruptoitumisesta. 
Fred Heller levytti protestilaulun ”Take This Tax and Shove It” ja 
lanseerasi veroprotestikampanjan.

Seattlessa säädettiin vuonna 2017 kunnallinen tulovero, ja kun 
sen väitettiin olevan vastoin osavaltion lakia, republikaanit kehottivat 
kansalaisia olemaan maksamatta tällaista laitonta veroa. Vuonna 2021 
Baltimoressa 37 yritystä allekirjoitti ilmoituksen, jossa ne uhkasivat 
lopettaa veronmaksun ja suorittaa verot sulkutilille, kunnes kaupun-
ki paremmin täyttää turvallisuuteen, jätehuoltoon ja lainvalvontaan 
liittyvät vaatimukset.

Sodanvastaisuus on säilynyt 2000-luvulla yhtenä keskeisenä vero-
protestien perusteena. Esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat akti-
vistit (ks. tarkemmin henkilöiden Wikipedia-esittelyt):

Shane Claiborne, kirjailija; vuonna 2011 hän jätti maksamatta verostaan 
osuuden, joka vastasi armeijan kustannuksia, ja lahjoitti sen hyvänteke-
väisyyteen.

Frances Crowe, rauhanaktivisti; koska hän ei halunnut maksaa tappa-
misesta, hän oli sotaveron vastustaja Irakin sodan alkamisesta saakka.
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Tony Serra, lakimies; kieltäytyi maksamasta veroja protestina Irakin 
sodalle, koska hän oli vakuuttunut siitä, että Bushin hallinto johdatti 
maata väärään suuntaan. 2000-luvun alussa Serra tuomittiin 10 kuukau-
deksi vankilaan ja määrättiin maksamaan 100 000 dollaria korvauksena 
tahallisesta verojen maksamatta jättämisestä.

Cindy Sheehan, sodanvastustaja, jonka poika tapettiin Irakin sodassa; 
vannoi, ettei hän maksa liittovaltion tuloveroaan vuodelta 2004, koska se 
oli se vuosi, jona hänen poikansa tapettiin. Vuonna 2012 liittovaltio haas-
toi Sheehanin oikeuteen verojen laiminlyönnistä. Sheehan vastasi anta-
neensa poikansa USA:lle laittomassa ja moraalittomassa sodassa. Lupasi 
maksaa veronsa, jos saa poikansa takaisin.

Veroprotesteihin ryhtyneillä on ollut uskonnollisiakin perusteita:

Edward ja Elaine Brown jättivät tuloverot maksamatta, ja heidät tuomit-
tiin pitkiin vapausrangaistuksiin mm. verorikoksista. Vetosivat mm. sii-
hen, että heitä eivät sitoneet ihmisten lait vaan Raamattu. Heidän kotoaan 
löytyi paljon aseita yms. 2007

Kent Hovind, fundamentalistinen evankelista, joka perusti Creation 
Science Evangelism -yhteisön. Katsoi tulojen kuuluvan Jumalalle ja oli 
sitä mieltä, ettei niitä voinut verottaa. Tuomittiin verorikoksesta kymme-
neksi vuodeksi vankilaan.

Esillä ovat olleet myös ympäristöön ja terveyteen liittyvät syyt:

Julia Butterfly Hill, ympäristöaktivisti; vuonna 2003 hänestä tuli vero-
jen uudelleenohjauksen kannattaja, joka vastusti liittovaltion verojen 
maksamista. Hän lahjoitti nämä rahat mm. taide- ja kulttuuriohjelmiin, 
intiaanien ohjelmiin, vangitsemisen vaihtoehtoihin ja ympäristönsuojelu-
ohjelmiin.

Carol Schwartz, poliitikko; baaritupakoinnin kieltämisen sijasta hän 
kannatti veronhuojennuksia niille laitoksille, jotka vapaaehtoisesti kieltä-
vät tupakoinnin toimitiloissaan. 

Äärioikeistolaisista protestoijista mainittakoon nämä kaksi:

Robert L. Schulz, insinööri; perusti organisaation ajamaan perustuslaillista 
yksilön vapautta verotuksessa. Tuomioistuin kielsi toiminnan laittomana 
ja vahingollisena.

James Wickstrom, valkoisen ylivallan kannattaja ja äärioikeistoaktivis-
ti. Hän oli antisemitistisen, hallituksen ja verotuksen vastaisen ryhmän 
perustajajäsen. Liike liittyy laajempaan miliisityyppiseen liikkeeseen. Oli 
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anti-kommunistinen ja kannatti juutalaisten, ei-eurooppalaisten amerik-
kalaisten, rodunpettureiden, homoseksuaalien ja huumeiden väärinkäyt-
täjien kansanmurhaa. 

Myös verorikokset ovat herättäneet huomiota: 

Lauryn Hill, muusikko; syyllistyi veropetoksiin 2000-luvun alussa.
John McAfee, tietokoneohjelmoija, liikemies; syytettiin verorikoksista, 

saatiin kiinni Espanjassa ja määrättiin luovutettavaksi Yhdysvaltoihin. 
McAfee surmasi itsensä vuonna 2021.

Läntisen Kanadan autonomiaa vaatinut liike vuonna 2001 johtui pal-
jolti tyytymättömyydestä verotukseen. Tammikuussa 2020 Kanadan 
liberaalipuolueen entinen johtaja ilmoitti aloittavansa verolakon, kos-
ka taloudellisissa vaikeuksissa olevat fossiilisten polttoaineiden lou-
hintayhtiöt Albertassa kieltäytyivät maksamasta paikallisia veroja ja 
jättivät louhintapaikat paikallishallinnon puhdistettavaksi.

Vuonna 2020 joukko Vancouverin asukkaita jätti verojaan maksa-
matta painostaakseen hallitusta antamaan heille enemmän apua kuin 
annettiin kaupunkiin leiriytyneille.

2.2.12.3 Keski- ja Etelä-Amerikka

Vuonna 2003 Venezuelassa Hugo Chavezin hallinnon vastusta-
jat järjestivät verolakon pyrkien lopettamaan Chavezin hallinnon. 
Kuljetustoimintaan luvan saaneet kuljettajat ryhtyivät verolakkoon 
vastustaakseen hallitusta, joka ei ollut suojellut heidän oikeuksiaan 
luvatta toimivia villejä kuljettajia vastaan. Vuonna 2019 Guanaren 
kauppakamari julisti kauppiaiden verolakon, kun kaupunki oli oma-
valtaisesti säätänyt uuden veron. Samana vuonna erään toisen alueen 
kauppakamari lanseerasi Venezuelassa verolakon protestina laittomina 
ja konfiskatorisina pitämilleen kunnanveroille.

Vuonna 2006 Meksikossa Tijuanan kauppakamari kehotti mak-
samaan verot sulkutilille mieluummin kuin hallitukselle. Kyse oli 
protestista hallituksen kyvyttömyydelle taata turvallisuutta. Vuosina 
2013–2014, kun Mexico City korotti liikenteen maksuja kahdella 
kolmasosalla, turhautuneet asukkaat alkoivat protestiksi työmatkoil-
laan loikkia liikenneporttien ohi yksin ja ryhmissä. Samaan aikaan oli 



114

2  Ulkomaisten veroprotestien historia

vastaava protestiliike Brasiliassa. Vuonna 2014 muutamat meksiko-
laiset liikkeenjohtajat päättivät lopettaa veronmaksun, koska hallitus 
ei ollut suojellut heitä rikollisjärjestöä vastaan. Vuosina 2015–2016 
Meksikon eräissä osissa asukkaat kieltäytyivät maksamasta kunnallis-
veroa ja suorittivat maksun paikallisille naapurivalvontaryhmille. Hei-
tä kuohutti se, että viralliset lainvalvojat eivät kyenneet suojelemaan 
heitä rikollisilta. Kun hallitus kohta sen jälkeen osittain yksityisti val-
tion polttoainemonopolin, polttoaineiden hinnat vastoin lupauksia 
nousivat jyrkästi. Se taas johti vuonna 2017 monenlaisiin veropro-
testeihin, mm. verotoimiston valtaamiseen veronkannon estämiseksi.

Argentiinassa on 2000-luvulla ollut paljon veroprotesteja. Kun 
vuonna 2009 kiisteltiin erään kaupungin erottamisesta toisesta kau-
pungista, molemmat osapuolet käyttivät verojen vastustamista keinona 
painostaa hallitusta puolelleen. Samana vuonna Paranan seudun asuk-
kaat aloittivat kiinteistöverolakon vastustaakseen kiinteistöjen vero-
tusarvojen suuria korotuksia. Vuonna 2010   Villa Nuevan asukkaat 
puolestaan ilmoittivat verolakosta huonoja julkisia palveluja vastaan. 
Asukkaita kehotettiin myös kieltäytymään maksamasta veroa tietöi-
hin, jotka väitettiin jo kertaalleen maksetun valtionverosta. Samana 
vuonna liikkeenharjoittajat veroa maksamattomista katukauppiaista 
tuohtuneina julistivat verolakon. Vuonna 2011 eräs kansanedustaja 
huomasi, että hänelle tuttua kulkutietä ei ylläpitänyt kukaan mutta 
sen ylläpidosta vastaava yritys peri yhä tietulleja. Niinpä hän omalta 
osaltaan lopetti kyseisen tietullin maksamisen ja kehotti äänestäjiään 
tekemään samoin. Vuonna 2013 argentiinalainen kuluttajajärjestö 
kehotti kansalaisia olemaan maksamatta kiinteistöveron korotuksia 
ja uusia sähkö- ja vesimaksuja. Luján alueen viljelijöiden paikalli-
nen vero vuonna 2018 nousi 1 200 prosenttia, minkä vuoksi nämä 
 viljelijät kehottivat lopettamaan tämän veron maksamisen. Vuonna 
2021 joukko Argentiinan ravintoloita ja kuntosaleja aloitti verolakon, 
koska niillä koronarajoitusten vuoksi ei ollut varaa veronmaksuun.

Hondurasissa useilla alueilla ovat rikollisjoukot hallinneet katuja 
ja kiristäneet maksuja itselleen. Kieltäytyminen on ollut vaarallista. 
Kerran esimerkiksi ammuttiin kahdeksan bussiyhtiön työntekijää 
kostoksi ja varoitukseksi sellaisille kuljettajille, jotka eivät olleet mak-
sua suorittaneet. Toukokuussa 2013 linja-autonkuljettajat ryhtyivät 
lakkoon vaatien parempaa turvallisuutta.
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Vuonna 2015 uuden 16 %:n arvonlisäveron vastustajat Puerto 
Ricossa lanseerasivat kuluttajien ja liikeyritysten lakkoja. Vuonna 2017 
Haitin vapaa-alueen työntekijät menivät lakkoon protestina uudelle 
10 %:n palkkaverolle. Kolumbiassa poltettiin seuraavana vuonna kaksi 
juuri rakennettua tietullien keräyspistettä.

Verojen vastustaminen oli yksi taktiikka Nicaraguan protesteissa 
vuosina 2018–2020. Kansalaisia kehotettiin lopettamaan verojen 
maksaminen ja ryhtymään kuluttajalakkoon, jonka kohteena oli-
vat eniten verotettavat tuotteet, kuten alkoholi, virvoitusjuomat ja 
 tupakka.

2.2.12.4 Iran ja Israel

Vuonna 2008 Iranissa hallituksen yritykset laajentaa liikevaihtoverotus 
Teheranin basaariin johti lakkoon, joka piti basaarin suljettuna kunnes 
hallitus perääntyi. Israelissa taas vuonna 2015 etiopialaisjuutalaisen 
vähemmistön julma kohtelu ja syrjintä johti verojen vastustamiseen, 
armeijasta kieltäytymiseen ja muihin kansalaistottelemattomuuden 
muotoihin.

2.2.12.5 Kiina, Nepal, Indonesia, Intia, Pakistan ja 
Burma

Kiinan Fujianissa tuhatkunta vihaista talonpoikaa protestoi vuoden 
2000 marraskuussa banaaniveron korotusta vastaan. Vero oli ollut 
aikaisemmin 0,2 yuania kilolta, nyt se oli 1,2 yania. Mielenosoit-
tajat hyökkäsivät virastorakennusta vastaan sekä vaativat viraston 
johtajan eroa ja uuden johtajan valitsemista demokraattisella vaalilla. 
Väkijoukko hajotettiin 300 poliisin voimin. Ainakin viisi protestoi-
jaa sai vakavia vammoja. Saman vuoden elokuussa Jiangxissa noin 
2 000 talonpoikaa oli mellakoinut veroja vastaan hyökäten virastoi-
hin ja viranomaisten ja kommunistijohtajien koteihin. Protesti levisi 
naapuri kaupunkeihin, ja lopulta siihen osallistujia oli noin 20 000.

Nankingissa protestoijat kaatoivat vuonna 2009 poliisiautoja ja sul-
kivat teitä vastalauseena suunnitelmille tehostaa verojen keräämistä. 
Yang Zhishu ja Chen Hong protestoivat Kiinan yksilapsipolitiikkaa 
kieltäytymällä maksamasta 200 000 yania toisesta lapsestaan. Vuon-
na 2014 Hongkongissa laajempaa itsehallintoa ja kansalaisoikeuksia 
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vaativat mielenosoittajat olivat tyytymättömiä päätökseen, jonka 
mukaan itsehallintoalueen ei johtajaa valita vapaissa vaaleissa. Liike 
otti painostuskeinoksi myös veroista kieltäytymiseen kannustamisen.

Nepalissa poliittiset puolueet monarkin valtaa vastustaakseen pai-
nostivat vuonna 2006 kansaa lopettamaan verojen maksun. Vuonna 
2010 nepalilaiset lääkärit suunnittelivat veroprotestia ja muuta kan-
salaistottelemattomuutta vastustaakseen hallitusta.

Indonesiassa eräs pienpuolue lanseerasi vuonna 2010 verolakon 
presidenttiä vastaan. Sadat lupasivat kieltäytyä veron maksamisesta 
ja polttivat veropaperinsa. Vuonna 2012 alkoi veroprotesti, jossa vas-
tustettiin sitä, että hallitus lama-aikana priorisoi pankkiireja ja muita 
vastaavia.

Intian Delhissä vuonna 2009 lakimiehet menivät mieluummin 
lakkoon kuin maksoivat liikevaihtoveroa, jota hallitus suunnitteli 
laajennettavaksi lakipalveluihin. Vuonna 2015 eräs intialainen maan-
viljelijäkasti suojattuun vähemmistöasemaan päästäkseen koordinoi 
mm. veroprotesteja. Seuraavana vuonna 2016 Intiassa perustettiin 
veronmaksajain yhdistys ja lanseerattiin verolakko protestina halli-
tuksen korruptiolle. Samana vuonna maan jalokivikauppiaat järjesti-
vät 18-päiväisen lakon protestoidakseen uutta kullan valmisteveroa. 
Hallitus keskeytti veron kantamisen, kunnes komitea oli laatinut sel-
vityksen kauppiaiden valituksista.

Vuonna 2008 Intiassa Gurugramiin perustettiin kunnallinen yhtiö, 
joka esitti kyseenalaisiksi katsottuja vaatimuksia hallita ja verottaa 
aluetta. Kuntien edustajat vuonna 2017 yksimielisesti kehottivatkin 
olemaan maksamatta veroa katsoen, että kyseisellä yhtiöllä ei ollut 
verotusoikeutta.

Vuonna 2017 Intiassa otettiin käyttöön valtakunnallinen liike-
vaihtovero korvaamaan alueellisia veroja. Joidenkin verot laskivat 
ja joidenkin nousivat, mikä aiheutti protesteja. Esimerkiksi eloku-
vateattereita ja tekstiililiikkeitä pantiin kiinni, ja monenlaista kan-
salaistottelemattomuutta harrastettiin. Vuonna 2019 Bangaloren 
teollisuusalueella paikoin kieltäydyttiin maksamasta veroa protestina 
hallitukselle, joka oli rikkonut lupauksensa infrastruktuurin ja jäte-
huollon suhteen.

Elokuussa 2014 Pakistanissa merkittävän puolueen johtaja 
pakottaakseen pääministerin eroamaan piti puheen, jossa hän vaati 
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kansalaistottelemattomuutta verojen maksussa sekä sähkö- ja kaasu-
maksuissa. Heinäkuussa 2019 taas pakistanilaiset kauppiaat menivät 
lakkoon vastustaakseen uutta liikevaihtoveroa.

Vuonna 2021 Burman eli Myanmarin vallankaappauksen jälkeen 
kansallinen lainsäätäjä antoi lain, joka määräsi veronkannon keskey-
tettäväksi.

2.2.12.6 Afrikka ja Oseania

Ascension on Yhdistyneelle kuningaskunnalle kuuluva saari eteläisellä 
Atlantin valtamerellä. Sieltä on Afrikan mantereelle noin 1 600 kilo-
metriä ja Saint Helenalle 1 300 kilometriä. Saarella on vajaat tuhat 
asukasta. Vuonna 2002 kolmannes heistä toimitti Lontooseen kirjel-
män, jossa he ilmoittivat vastustavansa heiltä vaadittuja tulo-, kiin-
teistö-, alkoholi- ja tupakkaveroja. Perusteena oli, että verotus vaatii 
emämaan parlamentissa edustusta, ja sitä heillä ei ollut.

Vuonna 2000 Zimbabwen oppositiopuolueet kehottivat kansalaisia 
kieltäytymään verojen maksamisesta vastalauseena hallituksen varojen 
väärinkäytölle. Norsunluurannikolla vuonna 2011 presidentinvaalin 
voitti Alassane Quattara. Hänelle hävinnyt edellinen presidentti Lau-
rent Gbagbo ei hyväksynyt tappiota. Silloin Quattara pyysi kansalaisia 
lopettamaan veron maksamisen Gbagbon hallitukselle, joka lopulta 
hävisi. Kun Quattara sitten otti vallan, hänen hallituksensa kuitenkin 
alkoi vaatia verokapinallisilta veroja takaisin.

Vuonna 2011 Guinea-Bissaun kauppiaat menivät mieluummin lak-
koon kuin maksoivat uutta vientiveroa cashewpähkinöistä. Vuonna 
2013 Egyptissä aktivistit jättivät bussi- ja metromaksuja suorittamat-
ta vastalauseena hallituksen politiikalle. Madagaskarilla taas vuonna 
2013 yritykset, jotka edustivat suurta osuutta valtion veropohjasta, 
kieltäytyivät vakauskriisin vuoksi toimittamasta veroja hallitukselle ja 
tallettivat varat sulkutilille. Vuonna 2014 Tunisiassa taksinkuljettajat 
vastustivat autoilijoiden uutta veroa kiinnittämällä autonsa ikkunaan 
kyltin ”En maksa veroa”.

Vuonna 2014 Keniassa markkinakauppiaat kieltäytyivät maksa-
masta veroa protestoidakseen sitä, että hallitus löin laimin markki-
noiden puhtaanapidon ja jätevesipalvelut. Vuosina 2015–2016 maan 
pääkaupungin Nairobin kauppiaat pidättäytyivät veronmaksusta 
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protestoidakseen hallituksen haluttomuutta ja kyvyttömyyttä tarjota 
peruspalveluja markkinapaikoille. Kun hallitus vuonna 2018 lisäsi 
16 %:n veron polttoaineisiin, kuljettajat menivät lakkoon.

Vuosina 2015–2021 Kongon demokraattisen tasavallan asukkaat 
lanseerasivat verolakon vastalauseena sille, että hallitus ei kyennyt 
antamaan heille riittävää turvaa kapinallisten julmuuksia vastaan. 
Verolakkoja käytettiin Kongossa myös painostamaan hallitusta lii-
kenneinfran parantamiseen. Vuonna 2017 maassa protestoitiin sitä 
vastaan, että hallitus kieltäytyi demokraattisista vaaleista; yksi maan 
suurimmista puolueista julisti verolakon. Vuonna 2021 lanseerattiin 
veroprotesti tarkoituksena pakottaa kuvernööri eroamaan.

Vuonna 2017 Etiopiassa lakkoiltiin pienyrittäjien suuria veron-
korotuksia vastaan. Kansalaiset alkoivat lähettää sosiaaliseen mediaan 
kuvia vahingoittuneista teistä, kouluista ja sairaaloista osoittaakseen, 
että kerätyt verot kavalletaan eikä niitä käytetä elintason parantami-
seen. Yli 500 kauppiasta vangittiin, koska he kieltäytyivät maksamasta 
veroa. Moni sulki kauppansa välttyäkseen maksuvelvollisuudesta.

Vuonna 2018 Kamerunissa erään alueen separatistit järjestivät 
veroprotestin kielletyn televisioaseman avulla. Vuonna 2021 Biaf-
rassa kansan etuja ajava yhteisö uhkasi öljy-yhtiöitä määräämällä ne 
lopettamaan verojen maksamisen Kamerunille ja Nigerialle, jotka 
hallitsivat seutua.

Helmikuussa 2018 Somalian Mogadishussa kauppiaat sulkivat 
ovensa protestina veronkorotuksille.

Vuonna 2003 viljelijät Uudessa Seelannissa vastustivat karjaveroa, 
joka oli suunniteltu vähentämään metaanipäästöjä. He ilmoittivat 
kieltäytyvänsä maksamasta veroa ja lähettivät lantapaketteja hallituk-
sen ministereille. 
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3.1 Ruotsin vallan aikaiset 
verokapinat23

3.1.1 Kirkko ja kruunu esivallaksi24

Suomen alueesta oli Ruotsin vaikutuspiirissä 1100-luvulla vain länti-
nen rannikkoseutu, Häme kuului Ruotsin valtakuntaan viimeistään 
1200-luvun puolivälissä. Itään levinneen suomalaisasutuksen ääri-
rajoille vuonna 1293 rakennettu Viipurin linna paalutti Karjalan 
Ruotsin vaikutuspiiriin 1300-luvulta lähtien. Karjalankannas suu-
rimmalta osaltaan ja Savo nykyisen Mikkelin tienoota myöten jäivät 
vuonna 1323 Pähkinäsaaren rauhassa Ruotsin ja Novgorodin verotus-
alueiden välille määritellyn rajan länsipuolelle.

23 Ks. tarkemmin erityisesti Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikaislevotto-
muudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002) ja saman tekijän 
väitöskirja Nälkäkapina – Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 
1683–1697 (1994).

24 Verotuksen alusta pohjoismaissa ks. myös esim. Voionmaa, Suomalaisia keskiajan 
tutkimuksia – Veroja, laitoksia, virkamiehiä (1912) sekä Keskiajan kansankapinat 
Suomessa, Historiallinen Aikakauskirja 4 (1916). Uusinta tutkimusta edustaa 
Kujala, Voudintileistä veroparatiiseihin – Verotuksen historia (2021) s. 75 ss.
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Suomen alueella 1100-luvulla asuneet joutuivat tekemisiin lähin-
nä kirkollisen esivallan kanssa. Kristinusko ei vakiintunut Suomen 
alueelle nopeasti ja ristiriidoitta, eikä kirkollisen esivallan asema ollut 
vakiintunut vielä 1200-luvulle tultaessa. Myöskään kuninkaan valta 
ei vielä tuohon aikaan ollut vankka Pohjanlahden itäpuolella. Ruotsi 
oli muutoinkin yhä maakuntien valtakunta – ensimmäisiä yleisval-
takunnallisesti käyttöön otettuja lakeja olivat Birger-jaarlin antamat 
rauhanvalan säädökset noin vuodelta 1250.

Turvallisuudesta huolehtiminen ja kruunun vallan vahvistaminen 
sananmukaisesti vaativat veronsa. Ruotsalainen kruunun verotus 
syntyi Birger-jaarlin otettua palvelukseensa palkattuja ratsusotilaita. 
Samalla luovuttiin vanhasta merisotavelvollisuuteen perustuvasta jär-
jestelmästä ja muutettiin se vakinaiseksi verovelvollisuudeksi. Myös 
muut kuninkaalle, hänen seurueelleen ja hänen valtuuttamilleen vir-
kamiehille velvoitetut palvelukset, kuten kyyditys ja kestitys, muut-
tuivat pian veronluonteisiksi suorituksiksi. Ruotsissa tämä tapahtui 
ilmeisesti 1200-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin alettiin myös 
Suomesta maksaa veroa kuninkaalle.

3.1.2 Kirkon verotusoikeuden vastustaminen 
1100–1300-luvuilla

Pyhän Henrikin surmavirsi on tunnetuimpia ja vanhimpia suoma-
laisia balladirunoelmia. Siinä kerrotut tapahtumat ajoitetaan Pyhän 
Henrikin legendan mukaan oletetun ruotsalaisten vuonna 1155 tai 
1156 Suomeen tekemän ristiretken jälkeiseen aikaan. Surmavirren 
mukaan kiivastunut talonpoika Lalli surmasi piispa Henrikin, koska 
tämä oli ottanut Lallin talosta pakkokestitystä.25 Kertomuksen konna 
on Lallin vaimo Kerttu, joka valehteli, että Henrik ei korvannut otta-
maansa ruokaa ja olutta. Lalli lähti piispan perään ja surmasi Henrikin 
Köyliönjärven jäällä.

Viimeistään surmavirren laadinta-aikana 1200-luvulla matkaavai-
set esivallan edustajat katsoivat oikeudekseen vaatia kestitystä talon-
poikaistaloista. Kestityksen ottajan olisi ollut suoritettava kaikesta 

25 Ristiretkistä ja Pyhän Henrikin surmavirrestä tarkemmin esim. Tarkiainen, 
Ruotsin Itämaa – Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010) s. 71 ss. 
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saamastaan korvaus, mutta toisinaan korvaus jäi antamatta. Pakko-
kestityksen vaatiminen oli vihattua ja ankarasti tuomittua.

1170-luvun alussa, siis pian Köyliönjärven tapahtumien jälkeen, 
paavi ilmoitti Upsalan arkkipiispalle lähettämässään kirjeessä, että 
kansa oli pantava maksamaan kirkolle kymmenysvero, ja että se, joka 
muutoin kuin itsesuojelukseksi nostaa kätensä pappismiestä vastaan, 
on tuomittava kirkonkiroukseen. Paavi kirjoitti vuonna 1209, että 
Suomessa oli ollut tehtäväänsä vihitty piispa, mutta tämän kuoltua ei 
virkaan ollut löydetty seuraajaa, koska virkaan valittavan ei katsottu 
olevan kunniapaikalla vaan ennemminkin marttyyrikuolemalle alt-
tiina.

Kirkonmiesten ja talonpoikien kiistat verojen määrästä ja verotus-
oikeudesta olivat keskiajalla jatkuvia, ja niskoittelu kirkolle suoritet-
tavien verojen maksussa oli 1300-luvulla laajaa. Kuningas Maunu 
Eerikinpojan holhoojahallitus kovisteli kuninkaan nimissä vuonna 
1329 karjalaisia, savolaisia ja hämäläisiä maksamaan kirkolliset kym-
menykset. Samalla Suomeen lähti kirje, jossa ns. neljännesnahan vero 
takavarikoitiin kunnes Upsalan arkkipiispa Olof lainoppineiden kans-
sa ratkaisi Suomen piispan Pentin ja hämäläisten riidan piispalle mak-
settavista näädännahoista. Riidanalainen vero oli alkuaan ollut neljä 
nahkaa veronmaksajaa kohden, mutta sitä oli alennettu 1200-luvun 
lopulla venäläisten tekemien hävitysretkien vuoksi. Kun seuraavat 
piispat olisivat halunneet nostaa veron entiselleen, eivät hämäläiset 
halunneet suostua siihen. Seurauksena oli pitkällinen riita, jonka 
aikana mm. Hauhon pitäjän asukkaat, jotka kieltäytyivät kokonaan 
maksamasta riidanalaista veroa, joutuivat kirkonkiroukseen.

Kiista päättyi 28.7.1335 annetulla arkkipiispan päätöksellä piis-
pa Pentin eduksi. Talonpoikien tavoitteena oli paitsi pitää kiinni 
alemmasta nahkaveron määrästä myös muuttaa nahkoina tapahtuva 
maksu rahamaksuksi. Pian talonpoikien molemmat tavoitteet toteu-
tuivat: kiistanalainen nahkavero arvioitiin rahana ja yksi ”valkonah-
ka” määrättiin aiempaa neljännestä alhaisemmaksi, jolloin vero pysyi 
talonpoikien vaatimassa kolmessa nahassa. Piispoille kerätty turkis-
vero hiersi pitkään talonpoikien ja kirkon välejä. Piispa Johannes 
Pietarinpoika kovisteli rangaistuksen uhalla vuonna 1370 savolaisia 
maksamaan turkisveroa, niin kuin hämäläiset ja satakuntalaisetkin 
tekivät.
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Riitoja oli kaikkialla tuolloisen Suomen alueella. Maunu Eerikin-
pojan ja piispa Pentin päätöksessä vuonna 1334 hämäläiset velvoi-
tettiin ankaran sakon uhalla maksamaan kymmenysten korvauksena 
ohrat, kaurat ja heinät vanhan tavan mukaan kirkkoherroille. Muut 
taipuivat paitsi sääksmäkiset; heitä uhattiin vuonna 1340 kirkon-
kirouksella, koska eivät olleet vieläkään maksaneet kymmenyksiä. 
Heitä taivuteltiin myös uhkasakoilla, mutta osa niskureista oli valmis 
uhmaamaan niitäkin. Paavi määräsi sakkorangaistukset 25:lle Sääks-
mäen isännälle.26 Upsalan arkkipiispa Petrus kovisteli jälleen vuonna 
1360 Ylä-Satakunnan ja Hämeen talonpoikia samasta asiasta. Niihin 
aikoihin hankkivat muutamat Perniön kartanon alaiset talonpojat 
Uudellamaalla päälleen kirkonkirouksen, koska kieltäytyivät mak-
samasta kymmenysten kantopalkkaa. Erityisenä riidanaiheena olivat 
kirkonmiesten palkkioksi kerätyt luontaistuotteet. Monesti talonpojat 
halusivat suorittaa nämä palkkiot rahana tai pelkästään voina.

3.1.3 Maallinen valta veroprotestien kohteena 
1300-luvulla27

Ruotsin valtakunnan rakentumisen kannalta 1300-luku oli tärkeä. 
Tuolloin kuninkaan valta kasvoi ja valtakunta kiinteytyi. Ensimmäi-
nen Ruotsin yleisvaltakunnallinen laki, Maunu Eerikinpojan maanla-
ki, valmistui vuosisadan puolivälissä. Ruotsin valtakunnan maallinen 
valta sai organisaationsa myös idässä, ja Suomesta tehtiin laamanni-
kunta.

Yksi merkkipaalu oli kuningas Maunu Eerikinpojan matka Suo-
meen vuonna 1347. Kuningas mm. otti vastaan viipurilaiset, jotka 
toivat hänelle valituskirjan verotuksen liiasta raskaudesta. Tämä 
on ensimmäinen varmuudella tunnettu suomalaisten talonpoikien 
”kuninkaissakäynti”. Tavalla oli sittemmin merkittävä rooli talon-
poikaisissa levottomuuksissa.

26 Ks. myös Helsingin Sanomat 4.8.1997: Valkeakoski anoo paavilta vapautusta 
talonpoikien kirkonkirouksesta – Vatikaanilta pyydetään tietoja uppiniskaisten 
verotettavien vanhasta pannatuomiosta.

27 Tarkemmin mm. Katajala Suomalainen kapina – Talonpoikaislevottomuudet ja 
poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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Kuningas suhtautui talonpoikien anomuksiin myötämielisesti ja 
määräsi, ettei ”karjalaisten Ristiniemestä länteen” tarvinnut suorittaa 
sekä verona perittyä naulaa voita että rahaa vaan ainoastaan voivero. 
Edelleen kuningas määräsi, ettei Viipurin pitäjässä maksetun vero-
naudan arvon tarvinnut olla 12:ta äyriä parempi.

Kuningas antoi päätöksen toiseenkin talonpoikien valitukseen. 
Perniön talonpojat Uudeltamaalta nimittäin valittivat joutuvansa 
tekemään Helgån kartanolle niin paljon kuljetuksia ja rahtaustöitä, 
että joutuivat kurjuuteen. Kuningas katsoi tämän olevan vastoin iki-
vanhaa lakia ja vapautti talonpojat laittomista vaatimuksista. Samalla 
hän kielsi voutejaan tekemästä talonpojille mitään vääryyttä.

Talonpoikien tyytymättömyys 1300-luvulla oli suurinta Satakun-
nassa ja valtakunnan itäosassa Albrekt Mecklenburgilaisen (kunin-
kaana 1364–1389) hallinta-aikana. Silloin rakennettiin uusia pieniä 
linnoja ja suurennettiin Turun linnaa, mikä olennaisesti lisäsi vero-
rasitusta. Veroniskoittelua esiintyi laajasti. Viipurin linna oli tuohon 
aikaan Niilo Tuurenpojan perikunnan hallussa panttilääninä, ja peri-
kunnan jäsen Sune Haakoninpoika toimi linnanvoutina. Vuosina 
1368–1369 siellä tapahtui ilmeisesti verokapina. Veroniskoitteluun 
on joidenkin tutkijoiden mukaan täytynyt liittyä myös väkivaltainen 
yhteenotto, sillä uuden ajan alussa säilyneessä veroluettelossa Jääsken 
pitäjän talonpojille oli merkitty maksettavaksi veroa nimeltä Soinin 
rukiit. Veroa selitettiin veroluettelossa siten, että jääskeläiset oli mää-
rätty ikuisiksi ajoiksi maksamaan lisäveroa Soini-nimisen voudin 
murhasakkona. Jääsken oletettu verokapina näyttää suuntautuneen 
Albrekt Mecklenburgilaisen vaatimia apuveroja – siis kruunun voi-
mistunutta verotusta ja kruunun rahalainan vakuudeksi antaman 
panttiläänin haltijan veronkeruuta – vastaan.

Myös Ruotsin valtakunnan itärajan takaisilla alueilla Laatokan 
Karjalassa oli 1300-luvulla levotonta. Karjala oli 1290-luvun loppu-
puolelta lähtien läänitettynä Tverin edustajalle Boris Konstantinin-
pojalle. Tämä kiskoi karjalaisilta veroja aivan ennennäkemättömästi. 
Seurauksena oli karjalaisten kapina vuosina 1307–1308. Novgorod 
palautti voimakeinoin arvovaltansa alueella, otti läänityksen pois 
Borikselta ja alkoi varmistaa valtaansa Laatokan Karjalassa.

Vuonna 1314 karjalaiset surmasivat Korelaan (Käkisalmeen) aset-
tuneet venäläiset ja päästivät ruotsalaiset linnoitukseen. Novgorodista 
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lähetetty sotajoukko valtasi linnoituksen pian takaisin. Pähkinäsaaren 
rauha 1323 antoi linnan Novgorodille, tarkemmin Vatjan verotus-
alueeseen; Novgorod taas läänitti sen liettualaiselle liittolaiselleen. 
Tämä piti alueella niin ankaraa verotusta, että vuonna 1337 karjalai-
set nousivat isäntäänsä vastaan. Ruotsalainen sotaväki, käytännössä 
Viipurin linnan suomalaisia, tuli apuun, mutta Novgorod kukisti 
kapinan ja karjalaisia pakeni aina Vienanmerelle saakka. 

3.1.4 Verokapinointi 1400-luvun alkupuolella28

Kuningatar Margareta, joka oli Tanskan kuninkaan Valdemar Atter-
dagin tytär sekä Norjan ja Ruotsin kuninkaan Haakonin leski, yhdis-
ti Pohjoismaat personaaliunioniksi (Kalmarin unioni) 1300-luvun 
lopussa. Hänen Mecklenburg-sukuun kuulunut sukulaispoikansa 
Eerik Pommerilainen kruunattiin vuonna 1397 Kalmarissa kaikkien 
Pohjoismaiden kuninkaaksi. Tanska asettui unionin johtoon, mikä 
ärsytti ruotsalaisia.

Ruotsin rälssi koki erityisen raskaina Eerikin käymät sodat, sillä se 
joutui varustamaan ratsumiehiä valtakunnan ulkopuolella käytäviin 
taisteluihin. Papisto nautti privilegioitaan kanonisen oikeuden perus-
teella. Unionivallan alkuaika merkitsi talonpoikien vero- ja päivätyö-
rasituksen kasvua, mikä vaikutti haitallisesti kirkon kymmenysten 
perintään rahvaalta.

Kruunu tarvitsi lisää veroja, mutta talonpoikien veroruuvia ei voi-
tu liikaa kiristää. Siksi valtiopäivillä sovittiin osa verovapaasta lääni-
tysmaasta peruutettavaksi kruunulle. Tämä taas kiristi kuninkaan ja 
rälssin välejä. Eerik pyrki keräämään verot rahana, ja se oli talonpojille 
hankalaa.

1430-luvulla alkoi lukuisten kapinaliikkeiden jakso. Ruotsin tun-
netuin talonpoikaiskapina, Engelbrektin kapina, puhkesi kesäkuussa 
1434. Kapinassa oli kysymys mm. veroista. Engelbrektin kapinan 
jälkinäytöksenä voidaan pitää Puken kapinaa vuosina 1436–1437. 
Sen jälkeisiä talonpoikien levottomuuksia käsiteltiin vuonna 1438 

28 Tarkemmin Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikaislevottomuudet ja 
poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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Arbogan valtiopäivillä. Paikalla olivat Suomesta myös Turun linnan-
isäntä Hannu Kröpelin ja piispa Maunu Tavast.

Eerik Pommerilaisen kaudella myös Suomen alueella talollisten 
olosuhteet olivat käyneet entistä heikommiksi. Veronkannossa oli 
lisätty rahaverojen osuutta ja tilan tuotteiden vaihtohintoja oli muu-
tettu entistä epäedullisemmiksi, joten tilalliset joutuivat antamaan 
voudeille tuotteitaan halvemmalla hinnalla kuin sillä, jonka he olisivat 
markkinoilla saaneet. Samanaikaisesti rälssimiesten valta yhteiskun-
nassa ja maanomistuksessa oli kasvanut.

Ylä-Satakunnassa oli vuosina 1438–1439 Daavidin kapinana tun-
nettu talonpoikaiskapina. Se levisi Vesilahden ja Lempäälän pitäjistä 
lähiseuduillekin. Talonpoika, jonka mukaan kapina on nimetty, ei 
ollut vähäinen maanomistaja vaan todennäköisesti vauraan talon vesi-
lahtelaisen talon isäntä. Daavidin ensimmäisiä tekoja oli se, kun hän 
ryövärin tavoin kulki useiden naapureidensa ja samanmielisten kanssa 
Pirkkalassa olevaan Viikin kartanoon. Siellä he tappoivat neljä huovia, 
jotka olivat Jöns Tuurenpojan palveluksessa.

Jäljempänä siteeratussa sitoumuksessa mainitaan Ylä-Satakunnan 
kaikkien pitäjien miesten seuranneen pirunriivaamaa Davidia ja hänen 
veljiään, mikä osaltaan todistaa kapinaliikkeen laajuutta. Talonpoi-
kien viha näkyy purkautuneen seudun rälssimiehiin ja heidän kaut-
taan suuntautuneen veronkantoa kohtaan. Myös Hämeen talonpojat 
olivat nousseet kapinaan, ja lammilaisilla oli ilmeisesti yhteistoimintaa 
Vesilahden talonpoikien kanssa.

Asiakirjat eivät kerro, miten tämä mittavaksi paisunut kapina tal-
tutettiin, mutta itse Turun piispa Maunu II Tavast oli sovittelemas-
sa uhkaavaa tilannetta Lempäälän Kuokkalassa tammikuussa 1439. 
Tavalliset talonpojat päästettiin tapahtumista vähällä. Sitoumusasia-
kirjassa 76 talonpoikaa kuuden pitäjän alueelta sai kuitenkin allekir-
joittaa seuraavan asiakirjan: 

Kaikille, jotka tämän kirjeen kuulevat luettavan, tunnustamme ja tiedoksi 
annamma me, jotka asumme Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän, Vesilah-
den, Kyrön sekä ylisen ja alisen Sastamalan pitäjissä, että olemme suuresta 
tyhmyydestä pahoin rikkoneet esivaltaamme, Ruotsin valtakuntaamme ja 
valtaneuvostoa sekä päämiehiämme vastaan seuratessamme tuota heittiötä 
ja hurjimusta Davidia ja hänen veljiänsä ja muita hänen joukostansa hei-
dän konnuudessaan ja turmiossaan, jota he juonittelivat, niin että olimme 
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rikkoneet henkemme ja tavaramme, sekä maat että irtaimet, valtakunnan 
lain mukaan. Semmoisen ikuisen turmion ja tyhmyyden ovat kuitenkin 
kunnialliset herrat ja Ruotsin valtaneuvokset meille Jumalan tähden ja 
hyvien miesten rukousten vuoksi armoksi kääntäneet sillä tavoin kuin 
tähän on kirjoitettu: että meidän tulee oikealla uskollisuudella esivallal-
lemme ja valtaneuvostolle ja päämiehellemme, joka Turun linnaa halussa 
pitää ja hänen virkamiehilleen, kenet hän puolestaan siihen käskee, tot-
televaisia ja kuuliaisia olla ja uskollisesti suorittaa kaikki, mitä olemme 
kuninkaallemme ja esivallallemme oikiasti velvolliset eikä koskaan ryh-
tyä esivaltaamme, valtakuntaamme eikä päämiestämme vastaan. Jos niin 
tapahtuisi, jonka Jumala estäköön, että me tai joku meistä sitä vastaan 
rikkoisimme semmoisella tai jollakin muunlaisella kavaltamiselle herras-
väkeämme ja valtakuntaamme vastaan, niin velvoitamme kaikki itsemme 
siihen, että tämä asiamme, joka niin armollisesti on annettu anteeksi kuin 
edellä on kirjoitettu, on kaikkine oleva jälleen auki niin kuin sen vasta 
silloin olisimme tehneet, ja se silloin oikein oikaistava sen mukaan, kuinka 
lakikirja sanoo ilman armoa. Ja siitä, että edellämainitut säännökset ovat 
vastaansanomatta niin pidettävät kuin edellämainitut säädökset on kirjoi-
tettu, olemme me pyytäneet takaamaan puolestamme 12 miestä kustakin 
pitäjästä, jotka tässä luetellaan [ - - ] Me kaikki edellämainitut 12 miestä 
kustakin pitäjästä tunnustamme kädellä ja suulla luvanneemme rauham-
me ja kristillisen uskomme kautta päämiehellemme Hannu Kröpelinille 
useiden hyvien miesten läsnä ollessa, joita ei tässä nimetä, herrasväen ja 
valtakunnan puolesta, kaikki edellämainitut pykälät pitää ilman vääris-
telyä tulevaisena aikana. Suuremmaksi vakuudeksi, paremmaksi ja kor-
keammaksi pitämiseksi painamme maakuntamme sinetin tämän kirjeen 
selkään, joka on kirjoitettu ja annettu vuonna jälkeen Jumalan syntymän 
1439 Lempäälän pitäjässä Kuokkalan kylässä perjantaina jälkeen loppiai-
sen [9. tammikuuta] ja sinetöity seuraavana Pyhän Henrikin aattona 
[18 p. tammikuuta], Ylistarossa Kokemäen pitäjässä. 

Myös Karjalassa kapinoitiin samoihin aikoihin. Loppukesästä 1438 
Karjalasta oli lähetetty valituksenviejät Tukholmaan anomaan helpo-
tusta tai muuta muutosta veroihin. Karjalaisten valitus esitettiin valta-
neuvostolle todennäköisesti Kaarle Knuutinpojan häiden yhteydessä 
pidetyssä kokouksessa. Valituksen viejät palatessaan saivat valtaneu-
vostolta mukaansa myös päätöksen.

Monet tutkijat katsovat näiden kapinoiden syntyneen protestina 
veroille. On myös arveltu Kaarle Knuutinpojalla olleen sormen-
sa pelissä: Kaarle olisi kapinoiden avulla yrittänyt horjuttaa Krister 
Niilonpojan ja Hannu Kröpelinin asemaa Itämaalla, joksi Suomen 
aluetta silloin kutsuttiin.
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3.1.5 Verokapinointi 1400-luvun puolivälistä 
1500-luvun alkuun29

Tyytymättömyys Eerik Pommerilaisen hallintoon kaikissa Pohjois-
maissa johti lopulta Eerikin syrjäyttämiseen. Unionin hallitsijaksi 
nousi Kristoffer Baijerilainen, jonka muodollinen valinta Ruotsin 
kuninkaaksi tapahtui syyskuussa 1441. Valtakunnanhoitaja Kaarle 
Knuutinpoika varmisti itselleen vahvan aseman. Kristofferin noustua 
kuninkaaksi Kaarle Knuutinpoika siirtyi Suomeen, jota hän hallitsi 
lähes kuninkaan tavoin ensin Turun linnasta ja sitten Viipurista.

Vuoden 1448 alussa kuningas Kristoffer yllättäen kuoli. Ruotsin 
valtaistuin oli vapaana, jolloin myös Kaarle Knuutinpoika riensi Vii-
purista kuninkaanvaaliin Tukholmaan. Tanskalaiset valitsivat ruotsa-
laisilta kysymättä unionin kuninkaaksi nuoren Oldenburgin kreivin 
Kristianin (Kristian I). Ruotsalaisten vaali kuitenkin osui Kaarle 
Knuutinpoikaan hänen Viipurista mukanaan tuomiensa 800:n ase-
miehen avustuksella. Ristiriita Tanskan ja Ruotsin välillä oli väistämä-
tön, ja vuodesta 1451 maat olivat keskenään sodassa. Sotiminen on 
aina kallista, joten Kaarlekin etsi uusia rahoituslähteitä ja vaati kirkkoa 
osallistumaan kustannuksiin. Näin hän hankki paljon vihamiehiä, 
joista mahtavin ja vaarallisin oli Upsalan arkkipiispa Jöns Bengtsson 
(Oxenstierna). Arkkipiispan hankkeissa oli Kaarle  Knuutinpojan kor-
vaaminen edellä mainitulla unionikuningas Kristian I:llä.

Piispan johtama nousu alkoi vuonna 1457 Uplannista. Kohta Taa-
lainmaankin talonpojat liittyivät rintamaan. Myös valtaneuvosto ja 
Tukholman porvarit kannattivat Kaarle Knuutinpojan syrjäyttämistä. 
Eri tahojen yhtymistä Kaarle Knuutinpojan vastaiseen rintamaan on 
selitetty monilla syillä (nälkäaika, sotien kasvattamat verot ja huhut 
uusista veroista, kierrossa olevan rahan vähyys, kuninkaan harjoittama 
kirkkopolitiikka, sotien haitalliset vaikutukset erityisesti raudan vien-
tiin). Kun arkkipiispan sota- ja talonpoikaisjoukot piirittivät Tukhol-
man, Kaarle Knuutinpoika pakeni Danzigiin. Saman vuoden 1457 
kesällä unionikuningas Kristian I otti vastaan Ruotsin kruunun.

29 Ks. tarkemmin Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikaislevottomuudet ja 
poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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Kristian I oli hallitsijanvakuutuksessaan luvannut olla rasittamat-
ta rahvasta ylimääräisillä veroilla, mutta hän ei lopulta ollut vero-
jenkeruussa edeltäjäänsä huonompi. Rahantarpeessaan hän määräsi 
1460-luvun alussa useita uusia veroja. Tukholmassa käydessään vuon-
na 1463 Kristian sai valtaneuvoston suostumaan ns. laivaveroon. 
Kun hän jatkoi matkaansa Suomeen, saapui Tukholmaan sillä välin 
tuhansia Uplannin talonpoikia valtaneuvostossa puhetta johtaneen 
arkkipiispa Jöns Bengtssonin luo. He saivat puristettua neuvoksista 
päätöksen, jolla uusi vero mitätöitiin. Kristian I palasi Tukholmaan ja 
sai valtaneuvoston vangitsemaan arkkipiispan. Tämä oli alkumerkki 
Uplannin talonpoikien kapinalle, jonka Kristian sitten kukisti veri-
sesti.

Sen, missä Uplannin talonpojat epäonnistuivat, pani toimeen ark-
kipiispan sukulainen Linköpingin piispa Kettil Karlsson (Vaasa) heti 
seuraavana vuonna 1464. Vastakkain olleet Oxenstriernan ja Vaasan 
suvut kumpikin saivat puolelleen tiettyjä maakuntia. Talonpoikia 
suostuteltiin kapinaan lupaamalla vapautus niin Kristoffer Baijerilai-
sen, Kaarle Knuutinpojan kuin Kristian I:nkin määräämistä laittomis-
ta veroista. Sota päättyi Kristian I:n tappioon ja Kaarle Knuutinpojan 
paluuseen saman vuoden elokuussa Ruotsin valtaistuimelle.

Kaarlen asema ei ollut vahva. Kamppailu vallasta alkoi pian, ja 
Kaarlen vastaisen rintaman johtoon nousi jälleen arkkipiispa Jöns 
Bengtsson. Molemmat osapuolet yrittivät voittaa talonpojat puo-
lelleen lupaamalla veronalennuksia. Tammikuussa 1465 Kaarle 
Knuutinpoika joutui luopumaan kruunusta. Hän löysi turvapaikan 
Suomesta, josta käsin hän hautoi paluuta. Pian hänen yhteydenotton-
sa ruotsalaisiin maakuntiin alkoivat tuottaa tulosta. Kesällä 1466 Taa-
lainmaan talonpojat kieltäytyivät maksamasta verojaan ennen kuin 
Kaarle Knuutinpoika palaisi Suomesta ja olisi taas kuningas. Kaarle 
oli ilmeisesti jälleen luvannut verohelpotuksia.

Ruotsi ajautui sisällissotaan, joka päättyi Vaasa- ja Oxenstierna-
sukujen häviöön. Syksyllä 1467 Kaarle Knuutinpoika kutsuttiin 
Ruotsin kuninkaaksi kolmannen kerran.

Tämä viimeinenkin Kaarle Knuutinpojan kuninkuuskausi oli 
myrskyisä. Jo kahden vuoden kuluttua nosti Erik Karlsson (Vaasa) 
kapinalipun häntä vastaan. Kaarle määräsi jälleen alennuksia veroi-
hin nostaakseen kannatustaan talonpoikien keskuudessa, mutta hän 
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kuoli kesken välienselvittelyn toukokuussa 1470. Kamppailua Vaasa- 
ja Oxenstierna-sukujen liittoutumaa vastaan jatkoi valtionhoitajaksi 
noussut Kaarlen sisarenpoika Sten Sture (vanhempi).

Valtionhoitaja Sten Sture oli Ruotsin tosiasiallinen johtaja vuo-
teen 1497 saakka. Tanskan kuningas Kristian I ja hänen kuoltuaan 
(1481) Tanskan uusi kuningas Hannu yrittivät saada Ruotsin takaisin 
yhteisen kruunun alle. Ratkaisu tapahtui Ruotsin sisäisen myllerryk-
sen kautta. Venäjää vastaan käyty sota nosti kritiikkiä valtionhoitajaa 
vastaan, ja maaliskuussa 1497 valtaneuvosto erottikin Sten Sturen 
virastaan. Tuloksena oli sisällissota, johon myös unionikuningas Han-
nu osallistui. Hannu löi Sten Sturen joukot, ja marraskuussa 1497 
Hannu kruunattiin myös Ruotsin kuninkaaksi. Hänen kuninkuuten-
sa Ruotsissa jäi kuitenkin lyhyeksi. Politiikan kärkipaikoille palannut 
Sten Sture sanoi vuonna 1501 irti ruotsalaisten uskollisuudenvalan 
unionille ja tuli uuelleen valituksi valtionhoitajaksi. Ruotsi pysyi eril-
lään unionista ja säilyi valtionhoitajien (Svante Sture 1504–1512, 
Sten Sture nuorempi 1512–1520) hallitsemana valtakuntana vuoteen 
1520 asti.

Pohjoismaisen unionin viimeinen paluu Ruotsiin oli verinen. 
Aseellinen kamppailu Tanskan Kristian II:n ja Ruotsin valtionhoita-
jan Sten Sture nuoremman välillä kesti vuosia. Ratkaisu tapahtui vuo-
denvaihteessa 1519–1520 Länsi-Göötanmaalla käydyssä taistelussa. 
Sten Sture haavoittui vaikeasti ja sitten kohta kuoli. Kun ruotsalais-
ten johtaja näin oli poissa, oli Kristian II:n helppo vallata Tukholma 
ja kruunauttaa itsensä Ruotsin kuninkaaksi. Kruunajaiset vaihtuivat 
pian Kristianin vastustajien mestaukseksi, kuuluisaksi Tukholman 
verilöylyksi, jossa yli 80 Ruotsin keskeisten valtaa pitäneiden sukujen 
jäsentä surmattiin.
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3.1.6 Kustaa Vaasan valtaannousu 1520-luvulla 
ja ruotsalaisten kapinat Kustaa Vaasan 
kaudella30

Pian mm. Smoolannissa alkoi esiintyä kapinaliikkeitä. Tärkeimmäksi 
muodostuivat kuitenkin Taalainmaan tapahtumat, joiden johdossa 
oli vanhaan rälssisukuun kuulunut Kustaa Eerikinpoika (sittemmin 
tunnettu Kustaa Vaasana). Hän sai nostettua taalainmaalaiset aseisiin. 
Taalainmaalaiset löivät valtionhoitaja Didrik Slagheckin joukot, ja 
valtaneuvokset siirtyivät Kustaa Eerikinpojan taakse sitä mukaa kuin 
kapina eteni. Vuonna 1521 Kustaa valittiin valtionhoitajaksi. Kun 
hän valloitti viimeisetkin unionin käsissä olleet rannikko kaupunkien 
linnakkeet, hänet valittiin kuninkaaksi kesäkuussa 1523. Unionin 
aika päättyi, Kustaa Vaasan kausi alkoi.

Kustaa Vaasakaan ei saanut olla rauhassa kapinoilta. Heti seu-
raavana vuonna hänen uusien miesten tieltä syrjäyttämänsä piispat 
nostattivat hänen vanhaa tukialuettaan Taalainmaata kuningasta 
vastaan, mutta kapinaliike kukistettiin ja kapinajohtajia teloitettiin. 
Teloitusten jälkeen ja ehkä osin niiden vuoksi alkoivat levottomuudet 
Taalainmaalla uudelleen. Levottomuuksien jatkuessa Kustaa Vaasa 
kesällä 1528 vei sinne sotajoukon. Kuninkaan varoituskirje luettiin 
rahvaalle, kapinajohtajat teloitettiin ja rahvaalta vaadittiin uusi uskol-
lisuudenvakuutus.

Jo keväällä 1529 puhkesi seuraava kapina Kustaa Vaasan hallintoa 
vastaan. Länsi-Göötan herrojen kapinana tunnetuksi tulleet levotto-
muudet olivat taustaltaan uskonpuhdistuksen vastaisia. Liikettä joh-
tivat aateli ja paikallinen piispa. Kuningas näytti nyt kepin sijasta 
porkkanaa: hän lähetti levottomiin maakuntiin varoituskirjeitä, joissa 
hän samalla lupasi pitää uskonnolliset olot entisellään, olla ulosmit-
taamasta kirkoista enää mitään ja suoda talonpojille veronlievennyk-
sen. Naapuriseutuja rauhoitettiin lahjoittamalla alueen johtomiehille 
läänityksiä. Muutamia Länsi-Göötanmaan aatelisia tuomittiin kuo-
lemaan ja teloitettiin.

30 Tarkemmin erityisesti Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikaislevottomuu-
det ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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Kustaa Vaasa ja hänen neuvonantajansa olivat eteviä keksimään 
uusia veroja kruunun yhä kasvavien menojen kattamiseen. Vuonna 
1530 Kustaa määräsi Lyypekin velkojen maksuksi jokaisen pitäjän 
luopumaan suurimmasta kirkonkellostaan. Seurakunnat saivat toki 
halutessaan lunastaa kellonsa hopealla ja kuparilla. Veronkantomies-
ten saapuessa Pohjois-Taalainmaalle kelloveroa keräämään paikallinen 
väestö otti heidät vastaan ”iskuin ja lyönnein”. Kellokapinan nimen 
saanut liikehdintä levisi myös lähiseuduille. Kuningas kutsui valtio-
päivät koolle ja kellot määrättiin luovutettavaksi. Kustaa Vaasa oli 
samaan aikaan joutunut sitomaan sotilaallista voimaansa konfliktiin 
ulkovaltojen kanssa, ja siksi hän myönsi vastaan hangoitelleille taa-
lainmaalaisille heidän anomansa armahduksen.

Hoidettuaan ulkopolitiikan ongelmat Kustaa Vaasa keskittyi koti-
maan asioihin ja kokosi sotajoukon, jonka kanssa hän marssi Kop-
parbergiin. Taalainmaalaisille jo annetusta armahduksesta huolimatta 
pidettiin käräjät, joilla kellokapinan johtajia syytettiin vehkeilystä 
Kristian II:n kanssa ja yhteyksistä Länsi-Göötan herrojen kapinaan. 
Osa syytetyistä tuomittiin ja teloitettiin välittömästi, osa vietiin Tuk-
holmaan, jossa heitä tutkinnan jälkeen odotti sama kohtalo.

Kustaa Vaasa nousi valtaan talonpoikaisen sotajoukon tuella, mut-
ta hänen aikanaan tuo politiikanteon valtaväline alkoi väistyä. Kustaa 
värväsi palvelukseensa ensin ulkomaisia palkkajoukkoja, myöhemmin 
hän ryhtyi voimistamaan rälssiarmeijaansa.

Vakavin Kustaa Vaasan ajan valtakunnan sisäisistä konflikteista oli 
vielä edessä. Smoolanti pysyi melko rauhallisena aina vuoden 1535 
tienoille. Tuolloin säädetyt ylimääräiset verot ärsyttivät seudun talon-
poikia. Seurauksena oli veroniskoittelu eikä väkivaltaakaan kaihdet-
tu. Veroja kantaneet voudit joutuivat pahoinpidellyiksi, ja muutamia 
heistä surmattiinkin.

Kesän 1542 alussa kantautui kuninkaalle viestejä uusista levotto-
muuksista. Hänen valtaansa uhkaava talonpoikainen armeija kokoon-
tui kapinaan Nils Dacke -nimisen kruununtalonpojan ympärille. 
Näin syntynyt Dacken kapina oli talonpoikaiskapina, jonka syynä oli 
tyytymättömyys Kustaa Vaasan verotusta ja kirkkopolitiikkaa kohtaan 
sekä se, että kuningas oli kieltänyt smoolantilaisille tärkeän kaupan-
käynnin Tanskalle kuuluvan Blekingen kanssa. Kyseessä oli viimeinen 



132

3  Suomalaisten veroprotestien historia

ja samalla uhkaavin niistä lukuisista kapinoista, joita Kustaa Vaasan 
hallintoa vastaan kohdistui.

Kapinan johtaja Nils Dacke oli uudisraivaaja, joka monien kaltais-
tensa tavoin oli joutunut kärsimään verotuksen kiristymisestä. Veron-
kantajiin ja vouteihin kohdistuneista hyökkäyksistä alkanut kapina 
levisi myös Öölantiin sekä Itä- ja Länsi-Göötanmaan metsäalueille. 
Saksalaiset palkkasoturit eivät osanneet kovin hyvin vastata kapinallis-
ten sissitaktiikkaan, mutta Kalmarin ja Jönköpingin kaupungit jäivät 
silti kuninkaan käsiin.

Suurin osa kaupunkien porvareista tuki Dackea, mutta sotilaat 
pitivät alueet kuninkaan vallassa. Kevättalven 1543 kuluessa kapi-
nalliset lyötiin. Nils Dacke palasi kotiseudulleen ja saman vuoden 
elokuussa sai siellä surmansa yrittäessään paeta Blekingeen. Smoolan-
tilaisia rangaistiin sotaväen tekemillä hävitystöillä, teloituksilla ja ras-
kailla sakoilla. Kapinan seurauksena Kustaa Vaasa uudisti armeijansa 
ja vähensi riippuvuutta ulkomaisista palkkasotureista. 

3.1.7 1500-luvun veroprotestit ja nuijasota

Ruotsin uudenaikaisen valtion voidaan katsoa syntyneen Kustaa Vaa-
san hallintoaikana. Kustaa Vaasa suosi keskiajalta periytyvää talon-
poikien valitusoikeutta keinona kontrolloida paikallistasolle hiljalleen 
rakentumassa ollutta virkamiesten byrokratiaa. Kruununvoudit ja 
kihlakunnantuomarit olivat pitäjissä ja kihlakunnissa erityisen kes-
keisessä asemassa. He olivat korkea-arvoisia säätyläisiä, asuivat kar-
tanoissaan ja vastasivat alueellaan valtion tärkeimmistä tehtävistä: 
oikeudenhoidosta, järjestyksenpidosta ja veronkannosta. Talon pojista 
valikoituivat kruunun luottamustehtäviin pitäjien nimismiehet ja nel-
jännesmiehet, jotka tekivät konkreettisen työn, perivät rästit ja kan-
toivat useat maksut ja veroparselit.

Kustaa Vaasan luona vaelsi jatkuvasti talonpoikia valittamassa 
kokemistaan vääryyksistä. Kesällä 1551 kuninkaan puheille ilmaantui 
Lappeen ja Sippolan pitäjien valituksia tuova seitsenhenkinen val-
tuuskunta. Asiana oli valittaa sekä kihlakunnantuomarista että kruu-
nunvoudista. Valitukset koskivat mm. liiallisten verojen, keskitysten 
ja päivätöiden vaatimista. Kustaa Vaasa moitti valittajia mm. puuttu-
misesta asioihin, jotka eivät heille kuulu; heidän ei tullut sekaantua 
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siihen, mitä kuningas valtakunnan yhteisen hyvän nimessä määrää 
ja tekee. Kaikki valittajien puheeksi ottamat luvatut veronalennuk-
set olivat kuninkaan mukaan perättömiä. Kuningas ei saata vähentää 
kruununveroja, koska niiden avulla kuningas puolustaa maata.

Keväällä 1553 järjestettiin Lappeella laamanninkäräjät, joilla rah-
vas voimakkaasti puolsi talonpoikien tekemää valitusta. Linnanpääl-
likkö ja laamanni asettivat kuninkaan käskyä käräjillä voimakkaasti 
vastustaneet Maunu Nyrhin ja Inki Multiaisen heti oikeuden eteen ja 
vaativat heille rangaistusta kapinallisuudesta ja tottelemattomuudesta. 
Nyrhi ja Multiainen tuomittiin kuolemaan ja mestattiin saman tien.

Kansa ei tervehtinyt Kustaa Vaasan uutta valtionrakennuksen 
politiikkaa ollenkaan ilolla. Verotuksen vakinaistaminen, siirtyminen 
maakirjojen käyttöön verotuksen pohjana ja verotavaroiden määritte-
ly kasvattivat verokuormaa. Lappeen levottomuudet eivät kuitenkaan 
selity vain taloudellisilla seikoilla; osasyynä saattoivat olla paikallisten 
kruunun edustajien henkilökohtaiset ominaisuudet ja aseman häikäi-
lemätön hyväksikäyttö.

Kustaa Vaasa kuoli syyskuussa 1560. Valtaistuimelle nousi hänen 
vanhin poikansa Eerik XIV. Eerikin veli Juhana hallitsi Suomea hert-
tuana Turusta käsin. Eerik ryhtyi ensi töikseen rajoittamaan Juhana-
veljensä valtaa.

Juhana avioitui vuonna 1562 Puolan kuninkaan sisaren Katariina 
Jagellonican kanssa. Eerik, joka oli tahollaan ajautunut sotaan Puo-
lan kanssa, vastusti tätä avioliittoa. Vuoden 1563 valtiopäivillä Eerik 
 julistutti Juhanan petturiksi ja määräsi hänet menettämään henken-
sä ja omaisuutensa sekä oikeutensa kruunuun. Turun linna antautui 
saman vuoden elokuussa; Juhana säilytti henkensä mutta hänet ja 
puolisonsa Katariina Jagellonica vietiin maanpetturuudesta tuomit-
tuina Ruotsiin Gripsholmin linnaan.

Eerikin mielenterveys järkkyi. Hän myös osallistui henkilökohtai-
sesti ns. Sture-murhiin. Seurauksena oli herttuoiden kapinana tun-
nettu vallanvaihdos vuonna 1568, jolloin Juhanasta tuli kuningas.

Savolaisen asutuksen leviäminen 1500-luvulla itään yli Pähkinä-
saaren rauhassa määriteltyjen rajojen johti jatkuviin selkkauksiin. 
Seurauksena oli jo Kustaa Vaasan aikana vuosien 1555–1557 sota 
Ruotsin ja Venäjän välillä. Vuonna 1570 syttyi valtakuntien välille 
25-vuotinen sota. Vuonna 1592 kuningas Juhana kuoli, ja Ruotsin 
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kuninkaaksi tuli Juhanan ja Katariina Jagellonican poika Sigismund, 
joka jo oli Puolan kuningas.

Sotajakso Venäjää vastaan päättyi Täyssinän rauhaan 1595. Ruot-
sin itärajaa siirrettiin idemmäksi Korelan ujestin (myöh. Käkisalmen 
lääni) länsirajalle. Sota kuitenkin vaikutti myös siellä, missä varsinai-
sia taisteluja ei käyty. Suomen alue valjastettiin sotakoneiston yllä-
pitoon niin tehokkaasti, että täältä kerättiin 1500-luvun puolivälissä 
25–30 % valtakunnan kaikista veroista. Vuosisadan lopun sotakau-
della osuus saattoi kohota jopa 60 %:iin. Sotaväen huollon vaatimat 
apuverot sekä lisääntyneet kyyditys- ja kestitysrasitukset koettelivat 
talonpoikia kaikkialla maassa.

Talonpoikien sodanaikaisista rasituksista ehkä raskain oli linnaleiri. 
Se oli vero, joka kerättiin sotaväen majoittumiseen ja muonittamiseen 
sinä aikana, kun joukot taistelujen välillä olivat sijoitettuina maakun-
tiin. Linnaleiriin kuului alusta lähtien myös velvollisuus majoittaa 
sotilaita – alkuun lähinnä porvarien ja pappien luo, sittemmin lähes 
yksinomaan talonpoikien tupiin ja tiloille. Alun perin linnaleirin kerä-
si ja suoritti sotilaille vouti, jolloin se sisältyi vuosittaiseen veroon tai 
apuveroihin. Talonpoikien avoin ja väkivaltainen vastarinta linnaleiriä 
vastaan alkoi, kun sotilaat vuonna 1574 saivat oikeuden itse kerätä 
saatavansa. Tilanne oli jo 1580-luvun lopulla hyvin jännittynyt.

Etelä-Pohjanmaan talonpojat vaativat linnaleirin purkamista ja 
sotaväen ylläpitoon kerättyjen apuverojen lakkauttamista. Käskynhal-
tija Klaus Fleming halusi pysyttää sotaväen valmiudessa ja linnaleirissä 
– muodollisesti yhä uhkaavan venäläisvaaran vuoksi mutta tosiasiassa 
kuninkuutta tavoittelevan Kaarle-herttuan vuoksi. Fleming tiesi etelä-
pohjalaisten niskuroivasta asenteesta, ja joulukuun 1595 puolivälissä 
hän lähetti kirjeen, jossa hän kehotti rahvasta pysymään uskollisena 
kuninkaalle ja ilmoitti, että aseisiin tarttuminen merkitsisi talonpoi-
kien tuhoa.

Nuijasotana tunnettu kapina alkoi Etelä-Pohjanmaalla vuonna 
1596. Sen johtoon nousi ilmajokelainen maakauppias, entinen ratsu-
tilallinen Jaakko Ilkka. Nuijasodan viimeinen ja suurin taistelu käytiin 
24. helmikuuta 1597. Nuijasodassa kuoli noin 2 500–3 000 talonpoi-
kaa, ja sota päättyi talonpoikien tappioon.

Vuonna 1598 puolalaisten 5 000 miehen armeija nousi mai-
hin Etelä-Ruotsiin. Saman vuoden syyskuussa käydyn ratkaisevan 
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taistelun voitti kuningas Kaarlen armeija. Seuraavan vuoden syksyllä 
Kaarle nousi maihin Suomessa. Taistelujen päätyttyä hän toimeenpani 
oikeudenkäynnit, joiden päätteeksi mestattiin mm. useita Suomen 
johtohenkilöitä. Kaarle (kuninkaana Kaarle IX) hallitsi Ruotsia kuo-
lemaansa asti, vuoteen 1611. Sigismund jatkoi Puolan kuninkaana. 

3.1.8 Verokapinointi 1600-luvulla31

3.1.8.1 Sodat ja niiden rahoitus

Ilkka Mäntylän tutkimuksessa kuvataan maalaisväestön elämää 
1600-luvulla seuraavasti:32 

”Esivallan olemassaolon 1600-luvun maalaisväestö tunsi lähinnä verotuk-
sesta ja muista rasituksista. Valtio rasitti alamaisiaan tavattomasti, mut-
ta sen vastapainoksi tarjoamat palvelukset olivat hyvin vähäisiä. Verotus 
on huikean raskas ja lisäksi sen perusteet tuntuvat nykyajan mittapuun 
mukaan epäoikeudenmukaisilta. Talonpojan oli nimittäin maksettava 
joka vuosi sama määrä veroa aivan riippumatta siitä, oliko sato ollut hyvä 
vai huono. Veron suuruus määräytyi lisäksi mm. erilaisten verolukujen 
perusteella, jotka oli säädetty kauan sitten ja kenties kokonaan toisen-
laisissa oloissa. Vihatuin ja pelätyin kruunun alamaisiinsa kohdistamista 
rasituksista oli epäilemättä sotaväenotto. Armeijaan yhdellä kertaa viety 
miesmäärä sinänsä ollut kovin suuri, eikä mitään yleistä asevelvollisuut-
ta ollut. Sotaväenoton perusteet vaihtelivat; 1680-luvulle saakka vietiin 
yleensä mies joka kymmenennestä tai kahdennestakymmenennestä talos-
ta. Mitään määrättyä palvelusaikaa ei ollut, vaan sotilaat saivat marssia 
lippujen alla niin kauan kuin heidän katsottiin siihen suinkin pystyvän. 
Heidän yhteytensä kotiin ja omaisiin katkesivat; sotilaaksi joutuminen 
merkitsi niin ollen elinikäistä karkotus- tai hyvin usein jopa kuoleman-
tuomiota. Armeijaan joutumista pelättiin niin paljon, että talonpojat aset-
tuivat joskus jopa aseelliseen vastarintaan noutajien saapuessa.”

Kaarle IX:n hallituskausi oli sotaisa. Huonot välit Puolan kanssa johti-
vat vuonna 1600 sotaan Baltiassa, jossa kamppailu jatkui vaihtelevalla 

31 Ks. tarkemmin erityisesti Katajala, Nälkäkapina – Veronvuokraus ja talonpoi-
kainen vastarinta Karjalassa 1683–1697 (1994) ja Katajala, Suomalainen kapina 
– Talonpoikaislevottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla 
(2002).

32 Mäntylä, Ja yhteinen rahvas todisti – Kollaasi 1600-luvun suomalaisista tuomio-
kirjoista (1969) s. 190 ja 205.
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menestyksellä vuonna 1610 solmittuun aselepoon saakka. Tanskaa 
vastaan Ruotsi soti vuosina 1611–1613.

Ruotsi puuttui sotilaallisesti myös Venäjän sisäisiin kuohuntoihin. 
Kaarle IX tuki pajari Šuiskin pyrkimyksiä Venäjän valtaistuimelle. 
Vuonna 1609 Kaarle jopa antoi Šuiskin käyttöön 5 000 ruotsalais-
ta sotilasta. Vastineeksi Kaarle vaati Käkisalmen (Korelan) linnaa ja 
lääniä, Täyssinän rauhan vahvistamista ja Venäjän tukea Puolan-vas-
taiseen toimintaan. Alkuun menestyksekäs sotaretki päättyi lopulta 
ruotsalaisten peräytymiseen Moskovan porteilta ja Puolan kannatta-
man prinssin nousuun Venäjän valtaistuimelle. Kaarle valtasi kuiten-
kin Käkisalmen linnan vuonna 1611.

Saman vuoden syksyllä Kaarle IX äkillisesti kuoli. Kuninkaaksi 
nousi hänen vasta 17-vuotias poikansa, joka otti hallitsijanimen Kus-
taa II Aadolf. Kesällä 1612 ruotsalaiset valtasivat Inkerissä Pähkinä-
linnan, Jaaman, Kaprion ja Ivangorodin linnoitukset. Sota päättyi 
Stolbovassa helmikuussa 1617 solmittuun rauhaan, jossa Venäjä luo-
vutti Ruotsille äsken mainitut alueet.

Sitten Puolan sota 1621–1629 laajensi Ruotsin vaikutusvaltaa Bal-
tiassa ja Pommerin suunnalla. Vuonna 1630 Ruotsi liittyi kolmikym-
menvuotiseen sotaan, ja Saksaan kuljetettiin Ruotsista ja Suomesta 
50 000 miehen armeija. Kustaa II Aadolf johdatti sotajoukkonsa 
syvälle Saksan alueelle, jossa hän kuoli Lützenin taistelussa vuonna 
1632. Sotatoimet Saksassa kuitenkin jatkuivat vuodesta toiseen, ja 
Ruotsi ajautui sotaan myös Tanskan kanssa vuosina 1643–1645. 
Kolmi kymmenvuotisen sodan päätti Westfalenin rauha, jossa Ruot-
siin liitettiin mm. Etu-Pommeri ja osia Taka-Pommerista.

Sotiminen oli kallista myös siellä, missä ei taisteltu. Maksettiin 
sotaveroja ja luovutettiin miehiä jatkuviin sotaväenottoihin. Sota-
kustannusten kattamiseen kruunu tarvitsi myös selvää rahaa, ja näitä 
kustannuksia Ruotsi ei kyennyt maksamaan alamaisilta kiskotuilla 
veroilla eikä rauhansopimuksissa vastapuolen maksettaviksi määrä-
tyillä sotakorvauksilla. Suuri osa sotien juoksevista kuluista katettiin-
kin lainalla, jota otettiin varakkailta yksityishenkilöiltä niin Ruotsista 
kuin Manner-Euroopastakin.

Lainoista selviytymiseen kruunulla oli kolme pääasiallista keinoa: 
a) verotusoikeuden panttaus tai myynti, b) verojen tai tullien vuokraa-
minen sekä c) läänitysten myöntäminen lainanantajille lahjoituksina.
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Verojen ja tullien vuokraaminen oli 1600-luvun alussa yleinen tapa 
järjestää kruunulle hankalien maksujen kerääminen. Määräaikaista 
veron- ja tullinkanto-oikeutta vastaan yksityishenkilö sitoutui maksa-
maan kruunulle summan, joka usein laskettiin 3 % vuokratun veron 
arvioitua tuottoa alhaisemmaksi. Jättämällä vuokrasumman perimättä 
kruunu saattoi myös järjestellä velkojaan. Järjestelmä aiheutti run-
saasti valituksia ja rettelöitä. Jatkuvien riitojen vuoksi siitä luovuttiin 
vuonna 1635.

Lahjoitusmaiden yleistymisellä oli verojen vuokraustakin syvälli-
sempi merkitys monien alueiden talonpojille. Keskiajalta periytyneet 
läänitykset jaetaan ruhtinas-, pantti- ja palveluslääneihin. Panttaa-
malla tullin tai alueen verotuottoja kruunu sai nopeasti käyttöönsä 
suuria summia. Pitääkseen aatelin sotapalveluksessa kuningas joutui 
antamaan paitsi korkeita sotapäällikön toimia myös korkeita ja talou-
dellisesti tuottoisia siviilihallinnon virkoja.

Vanhan läänityslaitoksen alaisten tilojen määrä vähentyi 1500- 
luvulla, ja suuntaus voimistui Kustaa Aadolfin aikana. Aatelin rälssi-
omistus ei kuitenkaan vähentynyt, päin vastoin. Juhana III oli luonut 
uuden rälssimaan muodon: lahjoitusmaan eli donaation. Lahjoitus-
maita myönnettiin ansioituneille kruununpalvelijoille ja alkuaan pal-
kintoina palveluksista, sittemmin – erityisesti kolmikymmenvuotisen 
sodan aikana ja sen jälkeen – rahapulan vuoksi niin koti- kuin ulko-
maisillekin sotapäälliköille ja kruunun rahoittajille palkkana ja mak-
suna saaduista lainoista. Lahjoitusmaiden ja sitä kautta perinnöllisen 
läänityslaitoksen synty Ruotsin valtakuntaan liittyy siis suurvallaksi 
kohoavan maan ekspansiivisen sotapolitiikan rahoitukseen. Aateloitu-
jen sukujen määrä kasvoi 1600-luvun ensi puoliskolla valtavasti. Lah-
joituspolitiikan tuloksena noin 60 % valtakunnan viljellystä alueesta 
siirtyi aatelin käsiin, mikä merkitsi vastaavan suuruista vähennystä 
viljeltyyn maahan perustuvaan kruunun vakituiseen veroon.

Läänitys- ja kartanolaitoksen kehittyminen liittyi myös valtakun-
nassa keskeisissä asemissa olevien henkilöiden taloudelliseen ajattelu-
tapaan. Aateli ajatteli, että paras keino edistää maataloutta oli antaa 
suurin osa maasta nimenomaan aatelin käsiin. Kartanoiden antaman 
esimerkin voimalla maatalous edistyisi. Kruunun taloudessa tämä 
ilmenisi lisääntyneinä tullimaksuina ja tuotteisiin liitettyjen verojen 
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kautta. Se käsitys, että tullit ja valmisteverot voisivat korvata valtion 
tulonlähteenä tavanomaiset luontaisverot, osoittautui utopiaksi.

3.1.8.2 Kapinointi kruunua ja veronvuokraajia 
vastaan33

Talonpoikien käsitys maan omistamisesta poikkesi suuresti aatelisten 
ja kirjanoppineiden oman asemansa pönkittämiseksi kehittämästä 
maanomistuksen teoreettisesta opista. Talonpoikien omistamisen 
oikeuteen ja omaisuuden hallintaan kohdistunut käsitysten ristiriita 
synnytti lukuisia riitoja. Niitä oli mm. Elimäellä, josta Kaarle IX oli 
lahjoittanut suuria alueita Wreden suvulle palkkioksi siitä, että bal-
tialainen ratsumestari Henrik Wrede oli pelastanut hänen henkensä 
(mutta kuollut) Kirkholman taistelussa syksyllä 1605.

Anjalasta ja Värälästä muodostui Elimäen läänityksen tyytymättö-
myyden pesäke. Vuonna 1627 elimäkeläisiä kävi myös valitusmatkalla 
Kustaa II Aadolfin luona Tukholmassa. Samana vuonna talonpoi-
kaissääty esitti valtiopäivillä valituksia, mutta riidat eivät loppuneet. 
Vuoden 1642 lopulla elimäkeläiset kävivät jälleen valitusmatkalla 
Tukholmassa. He valittivat päivätöiden, verojen ja maksujen nosta-
misesta sekä siitä, että kun talonpojille jäi ankaran verotuksen vuoksi 
rästejä, lunastettiin heidän sukuoikeutensa näistä veloista.

Asiaa tutkittiin käräjillä vuonna 1643, ja hallitus otti asiaan kantaa 
saman vuoden joulun aatonaattona. Kanta oli talonpojille kielteinen: 
siinä vahvistettiin päivätöiden määrä, jota vastaan talonpojat olivat 
nousseet. Elimäen talonpojat eivät antaneet periksi. Heidän johtajan-
sa vangittiin ja vietiin Viipurin linnaan.

Kuningatar Kristiina otti veroista ja vangitsemisista valittaneet Eli-
mäen talonpojat suojelukseensa kaikkea vääryyttä vastaan ja määräsi 
toimitettavaksi uuden tutkinnan heidän kohtelustaan. Hovioikeus 
tuomitsi talonpoikia mielivallan harjoittamisesta sakkoon. Suurim-
maksi syylliseksi todettiin Matti Sihvo, jonka hovioikeus määräsi, 
muille varoitukseksi, karkotettavaksi maanpakoon kolmeksi vuodek-
si. Kolme talonpoikaa sai maansa takaisin.

33 Tarkemmin Katajala, Nälkäkapina – Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta 
Karjalassa 1683–1697 (1994) ja Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikais-
levottomuudet ja poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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Olot Elimäellä eivät vieläkään rauhoittuneet. Sieltä lähti jälleen 
nelihenkinen retkikunta kohti Tukholmaa. Sen kuningattarelle jättä-
mässä valituksessa kerrattiin vanhat kiistanaiheet. Asia oli seuraavaksi 
esillä talonpoikaissäädyn valituksessa vuoden 1649 valtiopäivillä.

Matti Sihvo ei ollut noudattanut maanpakotuomiotaan. Syksyllä 
1649 häntä syytettiin kiihottamisesta päivätöistä pidättäytymiseen, 
ja hän sai ankarat rangaistukset. Vuonna 1650 Sihvo kuitenkin oli 
jo taas Ruotsissa esittämässä uutta valitusta kuningattarelle, ja sen 
vuoden valtiopäivillä asia oli jälleen esillä.

Kuningatar Kristiina lähetti kirjeen Turkuun kenraalikuvernööri 
Pietari Brahelle. Sen mukaan Matti Sihvo ei ollut tyytynyt kunin-
gattaren päätöksiin vaan oli juossut ajasta toiseen ympäri maata kii-
hottamassa muita kanssaan vastahakoisuuteen, levottomuuteen ja 
myllerrykseen. Siksi kuningatar määräsi Sihvon vangittavaksi ja vietä-
väksi Turkuun hovioikeuden eteen. Sihvolle oli annettava kuoleman-
tuomio muille esimerkiksi ja pelotukseksi, jos hänen rikkomuksensa 
havaittaisiin tarpeeksi raskaiksi. Hovioikeus ei saanut tässä vaiheessa 
tehdyksi päätöstä, koska Sihvo katosi. Päivätyöriidat jatkuivat Elimä-
ellä ilman häntäkin.

Hovioikeus teki päätöksensä helmikuussa 1653: kapinan rivijäse-
net armahdettiin, mutta Sihvo tuomittiin lainsuojattomaksi, joka oli 
tavattaessa surmattava ilman armoa. Hänet saatiin kiinni, ja tuomio 
pantiin täytäntöön. Matti Sihvosta tuli talonpoikien kaikkialla tun-
tema marttyyri, ja hänen kuolemastaan tuli talonpojille aatelin har-
joittaman sorron symboli.

Olot eivät vieläkään rauhoittuneet ja riitely jatkui. Kristiina luopui 
kruunusta vuonna 1654 ja lähti Roomaan. Saman vuoden syksyllä 
matkasi valituksensa kanssa uusi lähetystö Elimäeltä uuden kunin-
kaan Kaarle X Kustaan luokse. Elimäen lisäksi vastaavia valituksia ja 
riitoja oli monilla muillakin alueilla, mm. Hämeessä, Pohjanmaalla 
ja Kajaanin seudulla.

Vuoden 1680 valtiopäivillä puhalsivat uudet tuulet. Runsaat 
lahjoitukset aatelille olivat johtaneet kruunun verotulojen ehtymi-
seen. Talonpoikaissäätyyn tukeutuen kuningas ajoi lävitse ns. ison 
reduktion, jossa yli 600 taalaria vuodessa verotuloina tuottavat lah-
joitusmaat määrättiin palautettaviksi kruunun haltuun ja sukuoikeu-
tensa menettäneistä talonpojista tulisi kruunulle veronsa maksavia 
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kruununtalonpoikia. Riidat kuitenkin jatkuivat mm. Elimäellä, jossa 
vain osa tiloista palautettiin kruunulle.

Karjalassa tilanne muodostui erittäin vakavaksi 1680-ja 
1690-luvuilla. Aluksi oli tarkoitus, että kruunu itse keräisi Käkisal-
men läänin verot, mutta jo vuonna 1685 lähes kaikki maa oli annet-
tu veronvuokraajille eli arrendaattoreille. Karjalan talonpojat esittivät 
1680-luvulla jatkuvasti valituksia veroistaan ja veronvuokraajien 
menettelystä. Tyytymättömyys johti useisiin verolakkoihin ja myös 
väkivaltaan. Tilanne paheni entisestään 1690-luvulla, mihin vaikutti 
myös silloin vallinnut nälänhätä. Kapinointi eteni murhiin ja ryös-
töihin, joiden seurauksena monet kapinoitsijat ja myös muutamat 
kapinan kukistajat tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin.

3.1.9 Verotus ja verokapinointi 1700-luvulla

3.1.9.1 Suuri Pohjan sota ja isoviha

Kaarle XI:n kuoltua vuonna 1697 Ruotsin hallitsijaksi nousi vasta 
15-vuotias Kaarle XII. Naapurivaltiot näkivät revanssitilaisuuden tul-
leen. Kaarle XII:n serkku, Saksin vaaliruhtinas ja 1697 Puolan kunin-
kaaksi valittu August II Väkevä alkoi suunnitella Ruotsin Liivinmaan 
valtaamista. Hän solmi vuonna 1699 Tanskan kuninkaan Fredrik 
IV:n kanssa sopimuksen, johon liittyi myös Venäjän tsaari Pietari 
Suuri. Ruotsalaiset ryhtyivät välittömästi varustautumaan sotaan 
myös ylimääräisillä varusteluveroilla.

Suuri Pohjan sota alkoi helmikuussa 1700, kun August II hyök-
käsi Riikaan. Tanska ja Venäjä liittyivät sotaan Ruotsia vastaan. Sota 
päättyi Ruotsin tappioon. Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 
Ruotsi menetti asemansa suurvaltana. Inkerinmaa, Viro, Liivinmaa 
ja Käkisalmen läänin sekä Viipuri liitettiin Venäjään. 

Suomessa vallitsi vuosina 1713–1721 isonavihana tunnettu venä-
läinen miehitys. Sen aikana suuri määrä suomalaisia surmattiin tai 
vietiin Venäjälle mm. maaorjiksi, seksiorjiksi ja rakennustöihin. 
Samaan aikaan suomalaisia hävitti myös rutto. Venäläiset järjestivät 
Länsi-Suomeen siviilihallinnon kesällä 1717. He määräsivät ylös-
kantomiehet henkilökohtaiseen vastuuseen veroista. 
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3.1.9.2 Vapauden eli säätyvallan aika

Ruotsin valtakunnassa Kaarle XII:n jälkeen säädyt ottivat vallan 
kuninkaalta vuosien 1719 ja 1720 hallitusmuodoissa. Itsevaltiuden 
aika muuttui säätyvallan eli vapauden ajaksi. Talous ja tiede kehit-
tyivät, mutta toisaalta puolueiden valtapolitiikka aiheutti ongelmia. 
Ranska ja Venäjä saivat vaikutusvaltaa Ruotsissa rahoittamalla kilpai-
levia puolueita, joita kutsuttiin myssyiksi ja hatuiksi.

Hatut nousivat valtaan vuoden 1738 valtiopäivillä. Puolueen ohjel-
maan kuului venäläisiä vastaan käytävä sota, jossa tarkoituksena oli 
valloittaa kaikki vuonna 1721 menetetyt alueet ja lisäksi Venäjän 
Karjala. Sota alkoi kesäkuussa 1741 ja päättyi elokuussa 1743 Turun 
rauhaan, jossa valtioiden rajaa siirrettiin.

1700-luku oli ylellisyysverojen kulta-aikaa. Silloin säädettiin erityi-
siä kulutusveroja mm. hienoille puvuille, pönkkähameille, makeisille 
ja kahville sekä vaunuille.

3.1.9.3 Kustavilainen aika34

Kustaa III tuli Ruotsin kuninkaaksi 25-vuotiaana vuonna 1771 isän-
sä Aadolf Fredrikin kuoltua. Tuolloin hallitusvalta kuului säädyille, 
joten kuninkaan tehtävä valtionpäämiehenä oli muodollinen. Se ei 
riittänyt Kustaalle, joka oli valistuneen yksinvaltiuden kannattaja, ja 
seuraavana vuonna 1772 hän kaappasi vallan. Hän saneli hallitus-
muodon, joka säätyjen oli pakko hyväksyä sotilaiden läsnä ollessa. 
Edeltäneet vuodet olivat olleet poliittisesti hyvin sekavia, ja valtion-
talous oli käynyt konkurssin partaalla. Uusi hallitusmuoto siirsi toi-
meenpano- ja nimitysvallan kuninkaalle. Myös budjettivalta siirtyi 
kuninkaalle, mutta uusille veroille oli saatava säätyjen suostumus.

Elimäellä Wreden suvun omistaman Anjalan kartanon alaiset Värä-
län kylän talonpojat lopettivat päivätöiden tekemisen ja lähettivät 
edustajansa Tukholmaan anomaan lievennystä päivätöihin ja veroihin. 
Monissa muissakin paikoissa oli riitoja päivätöistä. Joskus väkivaltai-
siksikin yltyneitä riitoja käsiteltiin myös käräjillä. Kuninkaaseenkin 

34 Tarkemmin Katajala, Suomalainen kapina – Talonpoikaislevottomuudet ja 
poliittinen kulttuuri Suomessa Ruotsin ajalla (2002).
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vedottiin mutta yleensä turhaan. Rangaistuksena käytettiin mm. 
ruoskimista.

Kapinointia esiintyi Uudenkaupungin rauhassa Venäjälle jääneillä 
raja-alueillakin. Kesällä 1779 lähes tuhat talonpoikaa osoitti keisa-
rille valituksen. Aiheena olivat Koitsanlahden hovin uuden inspeh-
torin keräämät verot, joiden väitettiin nousseen kolminkertaisiksi, 
sekä päivä töiden lisääminen ja talonpoikiin ja heidän vaimoihinsa 
kohdistettu väkivalta. Asiaa hoitamaan matkanneet miehet vangit-
tiin  Pieta rissa seuraavan vuoden syksyllä. Kun talonpojat yrittivät 
vapauttaa vangittuja kumppaneitaan, syntyi taistelu, jossa sotilaita 
haavoittui ja talonpoikia kuoli. Kesäkuussa 1783 pidetyillä käräjillä 
kolmattakymmentä vastarintaan osallistunutta talonpoikaa tuomit-
tiin kuolemaan.

1780-luvulla aateliston tyytymättömyys kuninkaan itsevaltaiseen 
hallintoon kasvoi ja Kustaa III etsi sotilaallisia keinoja kunniansa 
kirkastamiseen. Hän tarvitsi tekosyyn sodanjulistukseen. Sopiva syy 
saatiin kesäkuussa 1788, kun venäläinen rajapartio eksyi Suomen 
puolelle. Elokuussa 1790 Värälän rauhassa rajat pysytettiin entisel-
lään.

Lujittaakseen asemaansa Kustaa III lisäsi vuonna 1789 hallitus-
muotoon ns. yhdistys- ja vakuuskirjan, joka mm. lakkautti valtaneu-
voston ja kavensi aatelisten yksinoikeutta moniin valtion virkoihin. 
Talonpoikien asemaa sen sijaan parannettiin turvaamalla heidän 
omistusoikeutensa perintötiloihin. Yhdistys- ja vakuuskirja johti 
kuninkaan ja aateliston täydelliseen välirikkoon. Syntyi kuninkaan 
murhaamiseen tähtäävä salaliitto, ja Kustaa III ammuttiin Tukhol-
man oopperatalon naamiaisissa vuonna 1792. Uudeksi kuninkaaksi 
tuli hänen poikansa, hallitsijanimeltään Kustaa IV Aadolf.

Helmikuussa 1807 Venäjä ja Ranska tekivät Tilsitissä rauhan, jossa 
ne samalla liittoutuivat. Venäjä lupasi painostaa, tarvittaessa asevoi-
min, Ruotsin liittymään Britannian vastaiseen mannermaasulkemuk-
seen. 
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3.2 Suomen sodasta 1800-luvun 
lopulle

Ranskan keisarin Napoleon Bonaparten sota Britanniaa vastaan johti 
Venäjän Suomen sotana tunnettuun pakotesotaan Ruotsia vastaan 
kevättalvella 1808. Sodan päättyessä vuonna 1809 Suomi oli koko-
naan Venäjän miehittämä. Suomen säädyt vannoivat Porvoon maa-
päivillä uskollisuutta keisari Aleksanterille, ja tämä puolestaan takasi 
suomalaisille aiemmin voimassa olleen lainsäädännön, keskus- ja pai-
kallishallinnon sekä kirkon oikeudet ja muut oikeudet.

Suomelle ryhdyttiin rakentamaan omaa keskushallintoa. Perustet-
tiin Suomen senaatti, jonka tehtäväksi tuli Suomen sisäisten asioiden 
hoito. Senaatin oli määrä valmistella ja panna täytäntöön keisarin 
päätösvaltaan kuuluvia asioita, ja se toimi käytännössä hallitukse-
na. Senaatin alle muodostui keskushallinto, josta kehittyi aikanaan 
itsenäisen Suomen valtionhallinto. Pietarissa toimi Suomen minis-
terivaltiosihteeri, jonka tehtävänä oli esitellä keisarille Suomen asiat. 
Näiden uusien hallintoelinten perustamisella oli suuri merkitys, ja 
niiden kautta Suomi pystyi itse parantamaan omia olojaan, kun täältä 
kerätyt verot voitiin käyttää suoraan Suomen hyväksi.

Keisari Aleksanterin valtakautta seurasi vuodesta 1825 lähtien 
vanhoillisen keisari Nikolai I:n kausi. Nikolai oli alun perin halu-
ton tunnustamaan edellisen keisarin Suomen suuriruhtinaskunnalle 
myöntämiä oikeuksia, mutta Pietarissa puhjenneen dekabristikapinan 
aiheuttamassa paineessa ja sekasorrossa hän päätti lopulta hyväksyä 
suomalaisten entisen aseman ”perustuslakien mukaan”.

Keisarin auktoriteetti sekä poliittinen ja sotilaallinenkin kontrolli 
olivat vahvoja (mm. tiukka sensuuri). Taloudellinen ja yhteiskunnal-
linen kehitys oli hidasta. Valtiopäiviä ei kutsuttu koolle, maassa vallit-
si ”valtioyö”. Nikolai pyrki kaikin keinoin estämään eurooppalaisten 
kapinaliikkeiden hengen ja ajatusten leviämisen Venäjälle ja Suomen 
suuriruhtinaskuntaan.

Euroopan suurvaltapoliittinen tilanne johti Venäjän sotaan ensin 
Osmanien valtakuntaa vastaan 1853 ja kohta perään Ranskaa ja Bri-
tanniaa vastaan 1854–1855 (Krimin sota). Häviö Krimin sodassa 
aiheutti Venäjällä sisäisen kriisin. Uudeksi keisariksi tuli keväällä 1855 
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Aleksanteri II, joka aloitti taloudellisen ja yhteiskunnallisen uudistus-
ohjelman. Hän mm. poisti Venäjältä maaorjuuden vuonna 1861 ja 
kolme vuotta myöhemmin erotti toimeenpanovallan ja tuomiovallan 
toisistaan.

Venäjän tappio Krimin sodassa ja uuden keisarin hallintokausi joh-
tivat Suomen suuriruhtinaskunnan hyvin myönteiseen valtiollisen, 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen aikaan. Tässä vapauden 
ilmapiirissä säädyt alkoivat esittää vaatimuksia suuriruhtinaskun-
nan valtiopäivien koolle kutsumisesta. Aloite tuli erityisesti säätyjen 
alemmilta portailta eli papistolta, porvareilta ja talonpojilta. Vaade 
johti kuitenkin arvovaltakiistaan keisarin ja suomalaisten välillä, 
koska keisari olisi halunnut pitää aloitteen tässäkin asiassa itsellään. 
Valtiopäiväkiista – kuten usein muutkin kriisit – ratkaistiin Suomen 
suuriruhtinaskunnan ulkopuolella, tällä kertaa Puolassa. Puolalaiset 
olivat esittäneet vastaavia vaateita kuin suomalaiset, mutta ne oli tor-
juttu vielä jyrkemmin. Se oli johtanut Puolassa veriseen tammikuun 
kansannousuun vuonna 1863. Rauhoittaakseen tilannetta Venäjällä 
Aleksanteri II lopulta ilmoitti, että aina rauhallisessa Suomen suuri-
ruhtinaskunnassa valtiopäivät kutsutaan koolle Porvooseen 15. syys-
kuuta 1863.

Terroristiliike murhasi Aleksanteri II:n maaliskuussa 1881. Seurasi 
13 vuotta kestänyt Aleksanteri III:n valtakausi, jonka aikana Venä-
jän keskushallinto, pyrkimys yleisvaltakunnalliseen lainsäädäntöön ja 
santarmilaitos vahvistuivat merkittävästi. 

3.3 Venäjän vallan loppuaika35

3.3.1 Venäläistämisen tausta

Vuosina 1899–1905 ja 1908–1917 Venäjä kohdisti Suomen suuri-
ruhtinaskuntaan yhtenäistämis- eli venäläistämispolitiikan, jota 
suomalaiset ovat kutsuneet myös sortokausiksi ja routavuosiksi. Soti-
laspoliittiset tekijät olivat keskeisimpiä tekijöitä Venäjän reaktioissa 

35 Venäläistämiskausista tarkemmin esim. Wikipedia Ensimmäinen sortokausi ja 
Wikipedia Toinen sortokausi.



145

3  Suomalaisten veroprotestien historia

reuna-alueillaan, ja Suomen suuriruhtinaskunnan merkitys pääkau-
punki Pietarin etuvartiona kasvoi.

Venäjän Suomen suuriruhtinaskuntaan kohdistama yhtenäistämis-
politiikka alkoi Aleksanteri III:n valtakaudella. Vuonna 1890 suunni-
teltiin Suomen oman tullilaitoksen ja rahapolitiikan lakkauttamista, 
mutta sitä ei lopulta toteutettu. Vuonna 1894 keisariksi noussut 
Nikolai II vahvisti hallitsijanvakuutuksessaan lähinnä säätyprivi-
legiot ja mainitsi suomalaiset ainoastaan asukkaina, ei kansakuntana 
tai kansana.

Elokuussa 1898 Suomen suuriruhtinaskunnan kenraalikuver-
nööriksi nimitettiin Pietarin sotilaspiirin esikuntapäällikkö kenraali 
Nikolai Bobrikov. Hänen keskeisin tavoitteensa oli liittää suuriruhti-
naskunnan armeija Venäjän armeijaan ja lisätä suomalaisten osuutta 
armeijan kustannusten hoidossa. Bobrikov pyrki muutoinkin sito-
maan suuriruhtinaskunnan tiukemmin emämaan hallintoon. 

3.3.2 Ensimmäinen venäläistämiskausi  
(1899–1905) 

Ensimmäinen venäläistämiskausi alkoi vuonna 1899, kun Nikolai II 
antoi helmikuun manifestin. Sen taustalla oli lähinnä kiista suuri-
ruhtinaskunnan armeijan liittämisestä emämaan armeijaan. Suoma-
laisille hankalin kohta manifestissa oli, että keisari pidätti itsellään 
täyden päätösvallan siitä, mitkä asiat olisivat yleisvaltakunnallisen 
ja mitkä paikallisen lainsäädännön alaisia. Oman armeijan lakkaut-
tamisen lisäksi Suomessa toteutuivat venäjän kielen aseman vahvis-
taminen virastojen virkakieleksi, rautatielaitoksen hallintouudistus, 
posti merkkiuudistus eli siirtyminen venäläisiin merkkeihin, lehdis-
tösensuuri ja ns. kolmikielisyyssäännös, jonka perusteella esimerkiksi 
kaupunkien katujen nimiä merkittiin myös venäjänkielisinä. Bobri-
kov sai vuonna 1903 diktaattorin valtuudet suuriruhtinaskunnassa. 
Merkittävin valtakunnallistamisen aihe, vuonna 1902 toteutettu 
armeijauudistus, osittain raukesi suomalaisten vastustukseen. Lopulta 
suomalaiset vapautettiin kokonaan asevelvollisuudesta ns. sotilasmil-
joonilla.

Vuosina 1904–1905 suomalaisten vastarinta huipentui aktivistien 
poliittiseen terroriin. Eugen Schauman murhasi kenraalikuvernööri 
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Bobrikovin kesäkuussa 1904, ja Lennart Hohenthal murhasi myön-
tyväisyyssuuntausta kannattaneen suomalaisprokuraattori Eliel Soisa-
lon-Soinisen seuraavan vuoden helmikuussa. Saman vuoden kesällä 
työläisaktivistit murhasivat santarmieversti Vladimir Kramarenkon 
Viipurissa. 

3.3.3 Vuoden 1905 käänne

Ensimmäinen venäläistämiskausi päättyi loka–marraskuussa 1905 
Venäjän kärsittyä tappion sodassa Japania vastaan. Itsevaltiaan keisa-
rin arvovallan menetys purkautui Pietarin verisunnuntaihin tammi-
kuussa 1905 ja muihin levottomuuksiin koko Venäjällä sekä lopulta 
laajaan yleislakkoon saman vuoden lokakuussa. Vallan menettämi-
sen uhka taivutti Nikolai II:n merkittäviin poliittisiin myönnytyksiin 
myös Suomessa.

Suomessa alkoi suurlakko lokakuun lopussa 1905. Helsingin Rau-
tatientorilla työväestön joukkokokous vaati yleisillä ja yhtäläisillä 
vaaleilla valittua kansalliskokousta säätämään maahan uutta perustus-
lakia. Suomen säädyt, lähinnä nuorsuomalaiset ja svekomaanit perus-
tuslailliset, pyrkivät ottamaan kokonaistilanteen hallintaansa, jottei 
työväenliikkeen ulkoparlamentaarinen toiminta olisi ehtinyt vanhan 
hallinnon edelle ja vienyt säätyjen vaikutusvaltaa. Lakkotilanne rat-
kaistiin säätyjärjestelmän kautta perustuslaillisten, vanhasuomalaisten 
ja kenraalikuvernöörin välisissä neuvotteluissa. Keisari Nikolai II:n 
allekirjoittama Marraskuun manifesti palautti suomalaisten ennen 
venäläistämiskautta voimassa olleen autonomian ja sisälsi lupauksen 
äänioikeus- ja eduskuntauudistuksesta. Ensimmäinen venäläistämis-
kausi oli näin päättynyt, ja uuden valtiopäiväjärjestyksen valmistelu 
aloitettiin. Äänioikeus- ja eduskuntauudistusta suunnittelemaan ase-
tettu komitea sai työnsä valmiiksi helmikuussa 1906. Nikolai II vah-
visti suuriruhtinaskunnan uuden vaalilain ja valtiopäiväjärjestyksen 
heinäkuussa 1906. Suomeen oli näin luotu moderni yksikamarinen 
eduskuntalaitos, ja maan historian ensimmäiset yleiseen ja yhtäläi-
seen äänioikeuteen perustuneet eduskuntavaalit järjestettiin 15.–16.
maaliskuuta 1907. 
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3.3.4 Toinen venäläistämiskausi (1908–1917)

Nikolai II kuitenkin säilytti valtansa ja aloitti vastaiskun Suomen 
suuriruhtinaskunnassa jo kesäkuussa 1908. Silloin katkaistiin tradi-
tio, jossa kaikki keisarille menevät suuriruhtinaskuntaa koskevat asiat 
hoiti ministerivaltiosihteeri suoraan keisarin kanssa Pietarissa. Uuden 
säädöksen mukaan asiat nyt esiteltiin keisarille sekä ministerivaltiosih-
teerin että Venäjän uuden ministerineuvoston kautta. Todellinen valta 
oli kuitenkin ministerineuvostolla, joka teki ministerivaltiosihteeris-
tä pelkän kumileimasimen. Vuoden 1910 lain mukaan kaikki lait ja 
säädökset, jotka eivät koskeneet yksinomaan Suomen sisäisiä asioita, 
oli säädettävä emämaan lainsäädäntöelimissä. Lisäksi suomalaisten 
potentiaalista yhteisrintamaa kyettiin torjumaan jatkuvilla eduskun-
nan hajottamisilla. Vuosina 1907–1913 eduskunta hajotettiin ja vaalit 
järjestettiin lähes joka vuosi. 

3.3.5 Ensimmäinen maailmansota 

Koko vanhan Euroopan romuttanut ja tuhonnut kuningashuoneiden 
välinen eurooppalainen suursota puhkesi elokuussa 1914. Venäläiset 
aloittivat hyökkäyksen Saksaa vastaan Puolan kautta. Vuoden 1915 
syyskuun alkuun mennessä Saksa kuitenkin oli vallannut koko Puo-
lan ja lisäksi Liettuan, ja niin keisari Nikolai II oli joutunut puolus-
tuskannalle.

Heti sodan alettua Venäjän kontrolli Suomen suuriruhtinaskun-
nassa lisääntyi, mm. tiukennettu sensuuri sekä sanan- ja kokoon-
tumisvapauden rajoitukset tulivat voimaan. Venäjän sotatoimien 
keskittyessä vuosina 1914–1916 Keski-Euroopan rintamille Suomi 
jäi sotilaallisesti sivurooliin – täällä ei käyty taisteluita. Silti Suomi ei 
ollut ulkopuolinen; sen rooli ja asema emämaan sodankäynnin suh-
teen vaihtelivat sodan yleistilanteen mukaisesti. Maailmansodan lop-
pua kohden Suomen strategis-sotilaallinen merkitys kasvoi sitä mukaa 
kuin Saksan armeija pyrki etenemään kohti Pietaria.

Suomella oli tärkeä asema emämaan sotateollisuuden tarvitsemien 
tuotteiden ja myös elintarvikkeiden toimittajana, erityisesti Pietarin 
alueelle. Sodan talousvaikutusten kääntöpuolia olivat voimistunut 



148

3  Suomalaisten veroprotestien historia

inflaatio ja elintarvikepula, joiden vaikutukset alkoivat selvästi näkyä 
Suomessa vuosien 1916 ja 1917 taitteessa. Vuoden 1916 loppuun 
mennessä Venäjän elintarviketilanne oli muuttunut lähes katastro-
faaliseksi. Sotaväsymys, suuret tappiot ja kotirintaman luhistuminen 
demoralisoivat maan armeijaa. 

3.3.6 Verolakkoilu 1900-luvun alussa ennen 
Suomen itsenäistymistä

3.3.6.1 Torpparilakot36 

Suomen torpparilaitoksen juuret ulottuvat 1600-luvulle, jolloin aate-
liskartanoiden maille ryhdyttiin perustamaan torppia helpottamaan 
kartanoiden työvoimapulaa. Torpparityövoima oli pitkään aatelisten 
erioikeus, mutta vuodesta 1740 lähtien saivat myös talonpojat ottaa 
perintötiloilleen torppareita. Torpparijärjestelmä olikin merkittävim-
piä 1700- ja 1800-lukujen yhteiskunnallisista muutoksista. Tiloille 
perustettiin torppia paitsi työvoimatarpeen tyydyttämiseksi myös 
isännän nuorempien veljien, aikuistuvien poikien tai vävyjen viljel-
täviksi. Omaa perhettä olevan torpparin oikeudet olivat merkittäväs-
ti paremmat kuin vieraan maille viljelyksensä raivanneen torpparin 
oikeudet.

Torppien määrä Suomessa nousi ripeästi: 1700-luvun alussa torp-
pia oli noin 1 000, 1800-luvun alussa noin 20 000 ja vuosisadan 
lopulla peräti 70 000. Torppareita olivat myös ruotusotatorppien 
viljelijät eli ruotusotilaat. Torppareista muodostui pian uusi yhteis-
kunnallinen ryhmänsä, joka sijoittui maata omistavien talonpoikien 
ja irtaimen työväestön väliin. Tällaisten vuokraviljelmien osuus kai-
kista maatiloista oli vuonna 1912 jo lähes puolet, mutta niiden osuus 
peltomaasta oli selvästi pienempi (12–21 %). Torppareiden määrän 
nopea kasvu, torppien perustamisen vaikeutuminen ja metsien arvon-
nousu nostivat torpparikysymyksen merkittäväksi yhteiskunnalliseksi 
kiistaksi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa.

Alkoi esiintyä torpparilakkoja. Ne olivat maatalouslakkoja, joi-
den tarkoituksena oli torpparien ja muiden maaseudun tilattomien 

36 Ks. myös esim. Wikipedia Torpparilakot.
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asukkaiden aseman parantaminen. Suurimpana ongelmana olivat 
maanomistajille tehtävät raskaat ja pitkät päivätyöt sekä torpparien 
epävarmuus vuokrasopimuksien kestosta. Varsinaisten torpparilak-
kojen katsotaan alkaneen vuonna 1903.

Syksyn 1905 suurlakon innoittamana pidettiin Tampereella seu-
raavan vuoden huhtikuussa ensimmäinen yleinen torpparikokous, 
jonka jälkeen käynnistyi lukuisia torpparilakkoja eri puolilla maata. 
Niitä valvomaan ja ohjaamaan oli Tampereella perustettu erityinen 
Torpparien keskustoimikunta, joka muodostui torpparikokouksen 
ja SDP:n puoluehallinnon asettamista jäsenistä. Tunnetuin lakko 
koettiin Vesilahdella Laukon kartanossa. Se johti talven ja kevään 
1907 torpparihäätöihin, joissa Laukon omistaja paroni Herman 
Standertskjöld-Nordenstam aluksi tammikuussa hääti 20 torppari-
perhettä kodeistaan. Eduskuntavaalien jälkeen huhti–toukokuussa 
Laukon mailta ja naapuripitäjästä Tottijärveltä häädettiin yhteensä 
76 perhettä.

Torpparilakot pääosin loppuivat vastavalitun eduskunnan hyväk-
syttyä syksyllä 1908 uuden maanvuokralain, jonka keisari Nikolai II 
vahvisti seuraavan vuoden maaliskuussa. Lain merkittävimmät uudis-
tukset olivat, että vuokrasopimukset piti jatkossa tehdä vähintään 
50 vuodeksi ja vuokranmaksu oli määrättävä rahassa. Vuokra tosin 
oli mahdollista suorittaa entiseen tapaan myös päivätyönä, mutta sil-
loin työlle oli määriteltävä kullakin paikkakunnalla käypä hinta. Myös 
verotyöpäivät jaettiin eri vuodenajoille. Jatkossa ne eivät enää osuneet 
pelkästään kiireellisimpiin aikoihin, joten torpparille jäi aikaa hoitaa 
myös omaa viljelystään.

Tämänkin jälkeen Suomen maaseudulla nähtiin laajoja lakkoja. 
Torpparien asema parani lopullisesti vasta Suomen itsenäistymisen 
jälkeen tehdyn torpparivapautuksen myötä. Vuonna 1918 säädetty 
torpparilaki oikeutti vuokratilalliset halutessaan lunastamaan tilan-
sa itselleen. Lakia täydennettiin vuosina 1919 ja 1922. Torpparilain 
perusteella lunastettiin 1940-luvulle mennessä 45 000 tilaa itsenäi-
siksi.

Torpparilakot olivat verolakkojen sukulaisia. Niissä oli myös 
samoja piirteitä kuin Ruotsin vallan aikaisissa veronvuokraajia vas-
taan suunnatuissa kapinoissa. Torpparilakkoon verolakkona viitattiin 
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myös useissa lehtikirjoituksissa.37 Esimerkiksi SDP:n Kansan Lehdessä 
19.2.1908 (s. 1) todettiin mm. seuraavaa:

Järjestyneellä torppariväestöllä on aina parempia tilaisuuksia pääsemään 
asioistaan selville ja saamaan itselleen tukea kuin järjestymättömällä. Se 
voi kehittää myöskin omaa ammattiliikettään, perustaa rahastoja itselleen, 
joita tarpeen vaatiessa voidaan käyttää torpparien avustukseksi. Ja tätä 
nykyä on tämä seikka sangen tärkeä. Jos joku torppari esim. tulee hääde-
tyksi tilaltaan, niin häntä on avustettava, jos torpparihäädöt käyvät kovin 
yleisiksi, on tietysti niitä vastaan tähdättävä yleinen torpparilakko, jos se 
vain mahdolliseksi havaitaan.

Monet vielä, etenkin porvarit, pitävät tällaista verolakkoa epäoikeu-
tettuna, sentähden kun siinä rikotaan isännän ja torpparin keskinäinen 
sopimus. Onkohan se nyt kuitenkaan niin ”synnillistä”, kun otetaan 
huomioon, ettei torpparin vapaa tahto ole ollut vaikuttamassa tuskin 
yhdenkään vuokrasopimuksen syntyyn. Isännän mielivalta ja hänen 
luokkaetuaan puolustava laki on määrännyt torpparin kohtalon; ja kodin 
puutteessa on hänen täytynyt antautua sellaisiin ehtoihin, mitkä ovat saa-
tavissa olleet, vaikkapa ne sitten olisivat niin raskaat, ettei niitä ole voinut 
muuten kuin ylimääräisillä ponnistuksilla täyttää.

Jos sellaisia torppareita, jotka entisen sopimuksen mukaan suorittavat 
veronsa, ruvettaisiin yleisesti häätämään, niin lakko olisi totisesti oikeu-
tettu. Mutta ennen kuin sekään onnistuu, täytyy kaikkien torpparien olla 
järjestyneitä. Aika vaatii nyt, että kaikki maanvuokraajat liittyvät yhteen. 
Kukaan ei saa jäädä ulkopuolelle järjestöjen, jos halutaan oloihin paran-
nuksia. Niinkauan kun yksikin meistä kuleksii porvarien narrailtavana, 
on järjestömme epätäydellinen.

Kansan Lehdessä 31.10.1911 (s. 4), Hämeen Voimassa 2.11.1911 (s. 2) 
ja Työssä 3.11.1911 (s. 2) ei kannatettu verolakkoja vaan korostettiin 
torpparien järjestäytymistä. Vähän ennen sisällissodan puhkeamista 
22.1.1918 SDP:n lehti Työn Valta uutisoi (s. 2), että Rautaniemen 
järjestyneitten maanvuokraajien kokous oli hyväksynyt päätöslausel-
man, jonka mukaan kaikki Suomen alustalaiset sekä torpparit että 
mäkitupalaiset oli viivyttelemättä vapautettavat maakapitalistien ja 
maakeinottelijain mielivallasta. Lainsäädännöllä tai muulla tavoin oli 
tehtävä vuokratilat nimellisistä omistajistansa ilman korvausta riippu-
mattomiksi ja määrättävä valtion omaisuudeksi ja annettava niiden 

37 Ks. myös Satakunnan Kansa 21.4.1938 (s. 5), jossa muistellaan Köyliön Vanhan-
kartanon torpparien verolakkopäätöstä.
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viljelijöille täydellisellä aikamääräisellä tai elinkautisella perinnölli-
sellä nautinto- ja käyttöoikeudella. Tämän päämäärän saavuttami-
seksi käytettäisiin tarpeen vaatiessa kaikkia niitä keinoja, verolakko 
mukaan luettuna, jotka Suomen järjestyneet maanvuokraajat tulevas-
sa edustaja kokouksessaan hyväksyvät. 

3.3.6.2 Työväenliike ja suurlakon jälkeiset 
verolakkokokoukset (1905)

Vuonna 1883 perustetun Helsingin Työväenyhdistyksen ensimmäi-
senä puheenjohtajana toimi tehtailija, aatelissäädyn valtiopäiväedus-
taja Viktor Julius von Wright (1856–1934). Hän pyrki edistämään 
työväestön olosuhteita ja siten patoamaan työväen radikalisoitumista 
sosialismiin. Von Wright myös toimitti Uuden Suomettaren liitteenä 
ilmestynyttä lehteä Arbetaren-Työmies. Wrightiläinen työväenliike 
koostui lähinnä porvarillisista piireistä ja sivistyneistöstä, eikä siinä 
juuri ollut varsinaista työväestöä.

1890-luvulla työläiset muodostivat lukuisia ammattiyhdistyksiä, ja 
näiden jäsenet olivat enenevässä määrin mukana myös wrightiläis-
ten hallitsemissa työväenyhdistyksissä. Heinäkuussa 1899 työväen-
yhdistysten edustajat perustivat Turussa Suomen Työväenpuolueen. 
Kokouk sessa radikaali työväenluokka syrjäytti porvariston työväen-
liikkeen johdosta. Puolueen johtoon nousivat pääosin sosialismin 
omaksuneet ammattiyhdistysaktiivit. Puolueohjelman mukaan tavoit-
teet olivat seuraavat:

1. yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kaikille 21 vuotta täyttäneille Suo-
men kansalaisille 

2. lainsäädäntö- ja verotusoikeus eduskunnan kautta 
3. täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, puhe- ja painovapaus 
4. kahdeksan tunnin työaika sekä minimipalkka valtion ja kunnan töi-

hin 
5. yleinen koulupakko ja maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa 
6. asevelvollisuustaakan vähentäminen ja rauhanaatteen edistäminen 
7. sukupuolten täydellinen tasa-arvo 
8. kieltolaki 
9. työsuojelulainsäädännön kehittäminen 
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10. asteittain nouseva tulo- ja perintövero sekä kaikkien välillisten vero-
jen poistaminen 

11. työläisten vakuutusturva valtion hoidettavaksi 
12. maksuttomat oikeudenkäynti- ja lääkäripalvelut 
13. maataomistamattoman väestön, maanvuokraajien ja pientilallisten 

aseman parantaminen.

Suomen Työväenpuolueen puoluekokous järjestettiin elokuussa 1903 
Forssassa. Kokouksessa puolueen nimi muutettiin Suomen Sosiali-
demokraattiseksi Puolueeksi, ja hyväksytyn puolueohjelman mukaan 
puolueen lähimpinä vaatimuksina olivat nämä:

1. Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuoden 
ikäisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaa-
leissa ja äänestyksissä sekä kunnallisella että valtiollisella alalla. Suh-
teellinen edustus ja yksikamarijärjestelmä. Salainen äänestys. Vaalien 
ja äänestysten toimittaminen lain määräämänä vapaapäivänä. Palkkio 
valituille edusmiehille kaikilla aloilla.

2. Välitön lainsäädäntö-oikeus kansalle lakien esittämis- ja hylkäämis-
oikeuden kautta.

3. Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus.
4. Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa. Kan-

sakouluissa maksuttomat opetusvälinekappaleet sekä ylläpito kaikil-
le oppilaille, ylemmissä oppilaitoksissa niille, joka osottavat erityistä 
kykyä. Kansakoulu on järjestettävä kaikkien ylempäin oppilaitosten 
pohjakouluksi.

5. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta 
ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi 
yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus 
on poistettava kouluista.

6. Kaikkien henkilöllisten ja välillisten verojen poistaminen yleisel-
lä asteettain nousevalla tuloverolla, jolloin ansioton arvonnousu ja 
korkotulot sekä perintö on verotettava ankarammin kuin omasta 
ansiosta tai työstä johtuvat tulot. Verotettavan omaisuuden ilmoit-
tamisvelvollisuus.

7. Maksuton oikeudenkäynti ja oikeusapu. Korvaus viattomasti syyte-
tyille, vangituille ja tuomituille.

8. Terveydenhoito valtion ja kuntain asiaksi. Maksuton lääkärinapu ja 
lääkkeet sekä synnytysapu. Maksuton hautaus.
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9. Sotilastaakkaa on vähennettävä ja kansanpuolustus järjestettävä vaki-
tuisen sotaväenoton sijaan. Rauhan aatetta on käytännössä toteutet-
tava.

10. Kaikkien rajoitusten poistaminen, jotka asettavat naisen yleis- tai 
yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin 
miehen.

11. Yleinen kieltolaki väkijuomain valmistamisen ja kaupan suhteen.

Työmies-lehden kirjapainossa painettu 2 000 niteen erä vihkosta, jossa 
selostettiin ohjelman käytännöllistä puolta, takavarikoitiin ”työväelle 
vaarallisena luettavana”. Kenraalikuvernööri Bobrikov kielsi puoluet-
ta käyttämästä nimessään sanaa ”sosialidemokraattinen”, mutta tätä 
kieltoa ei noudatettu.

Sunnuntaina 3. joulukuuta 1905 kello 14 kokoontui lähinnä työ-
väestä koostunut joukko Senaatintorille. Sieltä siirryttiin Rautatien-
torille, jossa ensiksi pitkän suomenkielisen puheen piti Jean Boldt. 
Hänen ehdotuksensa mukaan kansalaisten tuli ryhtyä yleiseen vero-
lakkoon kukistaakseen vahingollisen virkavaltaisuuden ja sorron. 
Ehdotusta kannatettiin hyvä-huudoilla.

Jean Boldt oli vuonna 1865 Kuopiossa syntynyt ja vuonna 1920 Hel-
singin maalaiskunnassa kuollut hovioikeuden auskultantti, asianajaja ja 
toimittaja, joka tuli tunnetuksi 1800-luvun lopussa teosofina ja myö-
hemmin anarkistina. Häntä voidaan pitää tolstoilaisena kristillisenä 
anarkistina, joka oli kiinnostunut mm. eläinsuojelusta, kasvissyönnistä 
ja rauhanaatteesta. Boldt vastusti kiivaasti oikeuden väärinkäyttöä, jota 
hän kutsui valtion pakkovallaksi, ja piti oikeuslaitosta rikkaiden etujen 
ajajana. Hän vastusti myös prostituutiota. Viimeisinä vuosinaan Boldt 
radikalisoitui vallankumoukselliseksi, jonka toiminta huipentui vuonna 
1917 tapahtuneeseen Nikolainkirkon eli nykyisen Helsingin tuomiokir-
kon valtaukseen.

Mainittua joulukuussa pidettyä joukkokokousta kommentoitiin 
sanomalehdistössä eri tavoin. Turun Sanomien (5.12.1905 s. 3) ja 
Kaskisten Lehden (8.12.1905 s. 2) mukaan torille kokoontui joukko 
työ- ja raittiusväkeä. Tampereen Uutiset (5.12.1905 s. 3) ja Rauman 
Lehti (7.12.1905) puhuivat suuresta työväen kokouksesta. Perä-Poh-
jolainen (7.12.1905 s. 2) puolestaan totesi: ”Jonkunlainen hulikaani-
joukko — sillä järjestyneeksi työväeksi sitä ei saata sanoa — piti viime 
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sunnuntaina Helsingissä mielenosotuksen, joka päätti lakata verojen 
maksusta. Tunnettu Jean Boldt lie ollut ehdotuksen tekijä ja niitti 
tietenkin helppohintaisia hyvähuutoja.”

Työmiehessä (9.12.1905 s. 1) oli ilmoitus sunnuntaina 10.12.1905 
pidettävästä ”suuresta kansalaiskokouksesta”: 

Viime sunnuntaina rautatientorilla kokouksessa, johon tuhannet kansa-
laiset ottivat osaa, pidettiin peruspuhe, jonka loppusanat kuuluivat näin: 
Kansalaiset! Yliluokilla on valtaa ainoastaan niin kauvan kun ne saavat 
rehennellä kansan hiellä keräämillä varoilla. Älkäämme siis antako heille 
varoja käsiinsä! Ryhtykäämme yli koko maan passiiviseen vastarintaan 
tyranimaisia yliluokkavaltaa vastaan. Julistakaamme verolakko! Kieltäy-
tyköön kansa maksamasta kruununveroja, maksamasta kunnallisveroja, 
maksamasta kirkollisveroja sortavien yläluokkien kasseihin. Mutta valit-
kaamme yli koko maan omat valtuustot itsellemme ja maksakaamme näil-
le ne rahat, jotka muuten jäisivät yliluokkien käytettäviksi. Näillä varoilla 
järjestämme sitten taistelun kansan vapautta varten ja perustamme laitok-
sia, jotka kuuluvat syntyvään sosiaaliyhteiskuutaan. Näillä rahoilla voim-
me esim. järjestää Punasen kaartin paremmalle kannalle, ylläpitää yleistä 
lakkoa, kun se puhkeaa, niin kauan kuin tarpeellista on, j. n. e. Tällä 
tavoin tulee olemaan kaksi eri yhteiskuntaa vierekkäin. Mutta yliluok-
kayhteiskunta tulee päivä päivältä supistumaan, sosiaaliyhteiskunta päivä 
päivältä kasvamaan, kunnes se on yksin olemassa. Kansalaiset! Eläköön 
siis yleinen verolakko, eläköön vapaus, tasa-arvoisuus, veljeys, eläköön 
uusi syntyvä sosiaaliyhteiskunta!”

Ylläolevan ehdotuksen kokous voimakkailla hyvähuudoilla hyväksyi.
Kansalaiset! Saapukaa siis rautatientorille huomenna sunnuntaina t. k. 

10 p:nä k:lo 2 j. p. kaikki täysi-ikäiset kansalaiset, miehet sekä naiset, jot-
ka kannattavat tätä tärkeätä päätöstä, valitaksemme omat valtuusmiehet 
pääkaupunkia varten.

Verolakon yhteydessä otetaan osille kysymys vuokramaksuista.
Helsingissä, joulukuun 9 p:nä 1905.

Kansan hyväksymä verolakkokomitea

Tämä joukkokokous synnytti lehdistössä erilaisia kommentteja. Hel-
singin Sanomissa (12.12.1905 s. 4) ja Turun Lehdessä (14.12.1905 
s. 4) käytettiin ilmausta ”sunnuntainen työväenkokous”. Tilaisuutta 
kuvailtiin seuraavasti: ”Piskuinen lauma oli kokoontunut koko kan-
san nimessä tekemään päätöksiä. Päätettiin tehdä ensiksi verolakko ja 
toiseksi käräjälakko. Seuraava kokous olisi seuraavana sunnuntaina, ja 
sitä ennen oli kaikki kapakat ja siveettömyyspesät suljettava.”



155

3  Suomalaisten veroprotestien historia

Helsingin Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Emil Perttilä kirjoit-
ti Työmiehessä (11.12.1905 s. 2) mm. seuraavasti:

”Boldtin sotnija”38 oli kutsuttu kehoituslipuilla yleiseen kokoukseen Rau-
tatientorilla. Kutsua olikin noudattanut pieni joukko. Vähitellen alkoi 
uteliaista henkilöistä joukko paisua ja lienee sitä kaikkiaan ollut noin puo-
lisen toista tuhatta. Verolakko julistettiin hyväksytyksi.

Monien tiedustelujen johdosta Perttilä ilmoitti, että kokoukset, joita 
on toimeenpantu viime aikoina Senaatin- ja Rautatientorilla ja joita on 
luultu järjestyneen työväen toimeenpanemiksi, eivät olleet työväen järjes-
töjen toimeenpanemia, ja hän kehotti järjestyneisiin kuuluvia pysymään 
sellaisista kokouksista erossa. 

Suomen Kansassa (12.12.1905 s. 2) oli näistä kokouksista hyvin kriit-
tinen kirjoitus, jossa todettiin mm. seuraavaa:

On melkein kuin kohtalon ivaa, että samalla paikalla saadaan nähdä niin 
erilaisia näytelmiä, kuin meillä on näinä aikoina saatu nähdä m. m. rauta-
tien torilla. Keskellä selvää päivää voi kaikki tämä tapahtua, vaikkapa suuri 
yleisö sille hymyilisikin. Verolakko – työlakko ja työnsulku, mitä kaikkea 
ehdotetaankaan niin kyllä kaikki hyväksytään tai huudetaan ”alas”. Puna-
nen kaartikin saapuu kansan kirkon edustalle keskellä jumalan palvelusta 
hoilaamaan ja laulamaan marsseja – kas siinä senkin jumalanpalvelus!

Samalla kuitenkin mahtipontisesti selitetään, ettei ”järjestyneillä” ole 
mitään tekemistä toisten samallaisten sosialistikokousten kanssa, ei muka 
olla rehellisesti ”aktiivisia”, vaikka ryhdytäänkin toisin ajattelevia vainoo-
maan. Ja vastoin päällikön käskyä saapuu punasen kaartin miehiä rauta-
tietorille uutta rinnakkais-yhteiskuntaa perustamaan, josta eivät valitut 
johtomiehet tahdo mitään tietää.

Työmiehessä 16.12.1905 (s. 1) julkaistiin verolakkokomitean ilmoitus 
seuraavana päivänä Rautatientorilla pidettävästä tärkeästä kansalais-
kokouksesta. Käsittelyn aiheena mainittiin kapakkain sulkeminen 
sekä vuokra- ja verolakkoasiat.

38 Sotni(j)a on slaavilaista alkuperää oleva sotahistoriallinen käsite, joka tarkoittaa 
sataa miestä, kasakkajoukkojen eskadroonaa.
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3.3.6.3 Kruununvoutia vastaan lakkoilu  
Koivulahdella (1906)

Koivulahdella 18.2.1906 pidetyssä kansalaiskokouksessa protestoi-
tiin kruununvouti Sariota vastaan. Hänelle lähetettiin seuraava pro-
testi (Vaasa 24.2.1906 s. 2, Työmies 26.2.1906 s. 2, Uusi Suometar 
27.2.1906 s. 5):

Läsnäolevat kansalaiset kokoontuneina tänään yleiseen kansalaiskokouk-
seen yksimielisesti kieltäytyvät maksamasta veroa, jota laiton kruunun-
vouti M Sario Koivulahden kunnassa aikoo 19 p. t. k. kantaa. Sitävastoin 
olemme kaikki kokouksessa läsnä olevat valmiit suorittamaan kruunun-
verot heti, kun laillisessa järjestyksessä asetettu kruununvouti on nimi-
tetty.

Vastalauseen veivät Sariolle talonpojat Herrgård ja Nygård. Sario 
lähetti nimismies Rehellille kirjeen, jossa hän käski nimismiehen 
viipymättä toimittaa poliisitutkinnan asiassa sekä talvikäräjillä nos-
taa kanteen yllä mainittuja ja muita henkilöitä kohtaan, jotka olivat 
olleet osallisia rikoslain 16 luvun mukaisiin rikoksiin. Sario totesi, että 
mainitut henkilöt olivat kiihottaneet kansaa yleiseen veronmaksulak-
koon ja uhkauksilla estäneet yleisöä maksutilaisuudessa suorittamasta 
kruununveroja. Nimismies Rehell vastasi Sarion avunpyyntöön näin 
(Pohjan Poika 2.3.1906 s. 3):

Mitä tulee kysymyksessä olevan ilmiannon ensi osaan, niin Herra Kruu-
nunvoudin mainitsemassa luvussa ei löydy mitään säädöstä, koskeva 
verolakkoon yllytystä. Mutta jos Hra Kruununvouti tällä tarkottaa, että 
mainitut henkilöt ovat kehottaneet verovelvollisia jäämään pois veron-
kantotilaisuudesta, taikka olemaan verojaan suorittamatta, niin käyhän 
Herra Kruununvoudin kirjelmän oheen liitetystä pöytäkirjasta ilmi, 
että helmik. 18 p:nä kansalaiskokouksessa läsnäolleet henkilöt, heidän 
kanssaan myöskin nimetyt talokkaat I. F. Herrgård ja I. E. Nygård, 
ovat yksimielisesti yhtyneet lakkoon pöytäkirjassa mainituista syistä 
koska he kaikki tämän lisäksi ovat selittäneet olevansa halukkaat suo-
rittamaan kruunulle tulevat varat laillisesti virkaanasetetulle kruunun-
voudille. Ja koska mainituilla syillä tarkotettu poissaolo veronkannosta 
ei ole rangaistuksenalainen rikoslain 16 luvun mukaan, niin ei myöskään 
itse yllytys, joskin se olisi tapahtunut, voi olla rikos saman lainkohdan  
mukaan.



157

3  Suomalaisten veroprotestien historia

Mitä tulee ilmiannon seuraavaan osaan tai siihen, että mainitut hen-
kilöt uhkauksilla olisivat estäneet yleisöä verojaan maksamasta, niin ei 
tästäkään löydy minkäänlaista määräystä Herra Kruununvoudin mainit-
semassa 16 luvussa, jota vastoin rikoslain 25:12 määrää edesvastuuseen 
sen, joka uhkauksilla pakottaa toisen laiminlyömään jotain, tässä tapauk-
sessa verojen maksamisen. Mutta tästä rikoksesta ei yleinen syyttäjä voi 
nostaa kannetta, ellei asianomainen ole rikosta syytteeseen ilmottanut. 
Eikä kukaan asianomainen ole minulle tehnyt tällaista ilmoitusta.

Palauttaen kysymyksessä olevan pöytäkirjan, saan esitetyn perusteella 
puolestani evätä käsketyn tutkimuksen ja kanteen nostamisen, samalla 
kun pyydän kiinnittämään huomiota siihen, että yleinen syyttäjä on per-
soonallisesti edesvastuullinen nostamistaan kanteista eikä häntä näin ollen 
kruununvouti voi käskeä sellaiseen.

3.3.6.4 Viipurin manifesti (1906)

Viipurin manifesti eli vetoomus oli 22. heinäkuuta 1906  annettu 
julki lausuma, jossa osa keisari Nikolai II:n hajottaman Venäjän duu-
man jäsenistä vaati kansalaisia passiiviseen vastarintaan hallitusta vas-
taan.

Kapinallisina pidetyt duuman jäsenet kokoontuivat istuntoonsa 
duuman hajottamista seuranneena päivänä Viipurin Hotelli Belve-
dereen. Paikka valittiin Suomen suuriruhtinaskunnan puolelta, koska 
Suomen viranomaisilla ei ollut toimivaltaa duuman jäsenten suhteen. 
Manifesti sisälsi kolme kehotusta, joissa kansalaisia pyydettiin lopet-
tamaan verojen maksu, kieltäytymään asepalveluksesta ja ryhtymään 
yleiseen kansalaistottelemattomuuteen.

Viipurin manifestia verolakkokehotuksineen käsiteltiin myös 
useissa suomalaisissa lehtijutuissa 1906–1907 (esim. Pohjois-Savo 
25.7.1906); kirjoitusten sävy oli toisaalta innostunut ja toisaalta 
varoittava.

Manifestilla ei ollut toivottua vaikutusta. Venäjän uudeksi pää-
ministeriksi tullut Pjotr Stolypin järjesti kiellon, joka esti manifestin 
allekirjoittajia asettumasta ehdolle seuraaviin duuman vaaleihin maa-
liskuussa 1907.
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3.3.6.5 Poliisivoimien lisäämistä vastaan verolakko 
Mikkelin läänissä (1906)

Erikoisesta verolakkokokouksesta poliisivoimien lisäämistä vastaan 
kerrottiin Suur-Savo-lehdessä 7.9.1906 (s. 2):

Työväenyhdistyksellä oli eilen illalla vastalausekokous poliisivoimain 
lisäämisestä. Aluksi puhui agitaattori I. Fr. Kivikoski tämmöisen poliisi-
voiman lisäämisen tarpeettomuudesta ja syistä, mikä on aiheuttanut 
senaatin muka maan turvaamiseksi tämän laittamiseen ja asettamiseen. 
Varsinainen keskustelu alkoi tämän jälkeen. Kymmenkunta puhujaa, 
jotka varsinaisia puhewuoroja käyttivät, tuomitsivat ankarasti senaatin 
ja Mikkelin läänin kuvernöörin toimenpiteitä asiassa, etenkin viimemai-
nitun, joka jo ensimäisenä käytännössä on ruvennut toteuttamaan tätä 
senaatin käskyä. Keskustelun tuloksena ilmeni yleisesti se mielipide, että 
asian johdosta on järjestyneen työväestön pantava toimeen mielenosotus. 
Useat puhujat ehdottivat myös jättiläisadressin hommaamista sekä yleistä 
verolakkoa, jos nimittäin tämän lisätyn poliisivoiman kustannukset tuli-
sivat veroa maksavat kansalaiset suorittamaan.

3.3.6.6 Sosialistien riidat ja puolueverolakkoilut 
(1906–1911)

Puolueveroiksi voidaan kutsua puolueiden jäsenyhdistyksiltään ja 
jäseniltään perimiä jäsenmaksuja yms. suorituksia, mutta varsinaisis-
ta veroista ei tällöin ole kysymys, koska niiden saajina eivät ole valtio, 
kunnat, seurakunnat tms. julkisyhteisöt. Vuosina 1906–1911 työ-
väenliikkeessä oli lukuisia sisäisiä riitoja, jotka näkyivät myös puolue-
verolakkoiluna.

Elämä oli Helsingissä vuosina 1905–1907 ilmestynyt sanomaleh-
ti. Se oli elokuusta 1906 tammikuuhun 1908 toimineen Suomen 
Sosialistisen Reformipuolueen äänenkannattaja. Lehden perustaja ja 
päätoimittaja oli marxilaisuudesta etääntynyt Matti Kurikka, jonka 
kumppaneina oli teosofeja ja muita idealisteja.39 Lehden vakituinen 
kiistakumppani oli Työmies, jonka päätoimittajana Kurikka oli aikai-
semmin työskennellyt. Elämä kirjoitti 28.8.1906 (s. 4):

39 Matti Kurikka muistetaan myös Amerikkaan perustamansa utopistisen suoma-
laissiirtokunnan nokkamiehenä.
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Monet vieläkin ankarasti moittivat sitä verojen rasitusta jonka alaiseksi 
puoluehallinto on asettanut, sekä yhdistykset että yksityiset. Monet vielä 
lupasivat heti lakata verojen maksosta, joita nyt jo on pienempipalkkaisen 
miehen vaikea kaikkia jaksaa maksaa. Sitä suuremmalla syyllä on oikeus 
meillä tehdä verolakko kun ei tiedä mihin ne varat joutuvat joita niin 
paljon kootaan. (Esim. äänioikeusrahasto.) Niistä ei näe koskaan tilejä.

Turun Sanomat kirjoitti 18.1.1910 (s. 4) Etelä-Hämeen sosialistisista 
puolueyhdistyksistä, jotka eivät olleet maksaneet puolueveroaan, mm. 
seuraavasti:

Kuinkahan käy verojen maksamisen siinä sosialistisessa ihanneyhteiskun-
nassa, sillä ilman veroja ei kai sielläkään toimeen tulla koska sosialistit 
niitä nytkin pomojensa hyväksi kokoavat. Jos Tammelassakin yhtäkkiä 
muuttuisimme sosialisteiksi, ja jättäisimme enemmän osan veroistamme 
maksamatta, kuten toverimme Tammelassa viime vuonna puoluekassaan-
sa, niin taitaisipa kitinä nousta kun jäisimme yhteiskunnallisia muka-
vuuksia vaille. Joten siis verot ovat maksettavat, olimmepa porvarillisessa 
tai sosialistisessa yhteiskunnassa. 

Hämeen Voima oli Hämeenlinnassa vuosina 1906–1918 ilmestynyt 
SDP:n lehti. Se kirjoitti 26.3.1910 (s. 3) Lammin työväenyhdistysten 
puolueverolakosta.

Vanhasuomalaisten perustama myöntyväisyyspolitiikkaa kannatta-
nut lehti Wiipuri käsitteli puolueveroja 7.8.1910 (s. 2):

Kunnille, seurakunnille ja valtiolle menevistä veroista ovat toverit aina 
pitäneet kovaa porua. Heitä nuo verot muka kovimmin painavat; muut 
yhteiskunnan jäsenet elävät heidän kustannuksellaan. Kaikin keinoin 
ovat he koettaneet saada yhteisiin tarkoituksiin menevät verot ”armei-
jaan” kuuluvilta pienenemään, jopa päästä kokonaankin niiden maksa-
misesta. Tämä on tapahtunut sen tähden, että rahat riittäisivät niiden 
moninaisten puolueverojen suoritukseksi, joita johtajat ovat keksineet 
ja johdettavien kannettavaksi asettaneet. Puolueelle menevät verot ovat 
käyneet yhä moninaisemmiksi ja suuremmiksi. Vaikka noita veroja on 
saatu pienemmiksi ja tavalla tai toisella päästy niiden maksamisesta niin 
kukkaro on sittenkin pysynyt tyhjänä. Omat veronkantajat ovat vieneet 
viimeisetkin rovot. Eipä ihme, että puolueverotkin ovat viimein alkaneet 
nostamaan pahaa verta toverillisissa veronmaksajissa. Jonkun aikaa on jo 
kuulunut napinata verojen kohoamisen johdosta. Onpa viime aikoina 
alkanut veronmaksulakkojakin ilmestyä.
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Mutta nyt on taas aivan viime päivinä tehty pääkaupungissamme 
veronmaksulakko toverien keskuudessa. Kokonainen ammattikunta 
on ilmoittanut kieltäytyvänsä veroja maksamasta. Kun maalarien liiton 
ensimmäiseltä osastolta Helsingin työväenyhdistyksen johtokunta karhusi 
puolueelle maksettavia veroja, niin kieltäytyi liiton osasto kokouksessaan 
suorittamasta n.s. kunnallisia ja piiriveroja, mutta jäsenveron 30 penniä 
hengeltä lupasi vielä suorittaa.

Raumalla ilmestyvä sitoutumaton Länsi-Suomi kirjoitti 13.8.1910 
(s. 2) mm. seuraavasti:

Parisen viikkoa takaperin kerrottiin toverilehdissä, että puolueen paavi, 
kaikkivaltias Valpas, oli jättänyt veronsa maksamatta. Jotkut noista leh-
distä olivat niin rohkeita, että vaativat Valppaan erottamista puoluees-
ta tuon verolakon tähden, toiset tekivät kysymyksen, että onkohan asia 
todella niin, että puolueen ensimmäinen mies on lyönyt ensimmäisen 
velvollisuuden puoluetta kohtaan laimin.

Ja Valpas vastasi: kyllä verot ovat maksamatta. Lieneekö luvannut räs-
tinsä parempana aikana suorittaa tai olisiko antanut köyhäntodistuksen 
karhuilleen, sitä en tiedä, mutta tuohon tunnustukseen se lakkojuttu jul-
kisuudessa päättyi, ja puolueeseen näkyi Valpas jääneen, koska on sen 
jälkeen riidellyt itseään edustajaksi kansainväliseen sosialistikongressiin. 
Mutta nyt on taas aivan viime päivinä tehty pääkaupungissamme veron-
maksulakko toverien keskuudessa. Kokonainen ammattikunta on ilmoit-
tanut kieltäytyvänsä veroja maksamasta.

Huolestuneena kysyy tuon johdosta ”Työmies”40: ”Eroavatko Helsin-
gin maalarit sos. dem. puolueesta?” Kyllä onkin syytä huoleen. Jos tuo 
lakkorutto pääsee puolueen keskuudessa myllertämään, niin siitä koituu 
varmasti hyvin ikävät seuraukset. Sitä ei nyt sentään osaa vielä pelätä, 
sillä kyllä kai johtavat panevat kaikki keinonsa liikkeelle levenemisen 
estämiseksi ja niskottelijain taivuttamiseksi. Ja keinoja heillä kyllä löytyy. 
Toverijohtajain puoluekuritus on ylen ankara. Ennen kerityt rahat sitovat 
myös maksajat lujasti puolueeseen, ettei ne siitä hevin eroa, sillä jokainen 
toivoo maksuistaan jolloinkin hyötyäkin saavansa. Ja jos tiukalle ottaa, 
niin taitavatpa veronkantajatkin vähän löysätä, ennenkuin laskevat jouk-
koja puolueesta eroamaan. Kyllä johtajat älyävät, että parempi on lehmää 
lypsää kuin tappaa se.

Puolueverolakkoilusta kirjoittivat myös mm. Uusi Suometar 
20.11.1910 (s. 11–12) ja Lappeenranta 22.10.1910 (s. 2). Niiden 

40 Työmies oli Suomen Sosialidemokraattisen puolueen pää-äänenkannattaja.
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mukaan monet olivat ilmoittaneet puolueesta eroamisensa syyksi 
puolueveron ja noudattaneet aitoa sosialidemokraattista taktiikkaa 
tekemällä verolakon.

Heinäkuussa 1911 Turun Sanomissa (16.7.1911 s. 2) ja Helsin-
gin Sanomissa (23.7.1911 s. 5) viitattiin Turun seudun sosialistien 
piiri kokouksiin, joissa oli arvosteltu puolueen johtoa ja uhattu myös 
verolakolla. 

3.3.6.7 Kirkollisveroja vastaan lakkoilu (1907–1912)

Turun Sanomissa julkaistiin 11.9.1907 (s. 1) kriittinen kirjoitus ”Sosia-
listit puuhaamassa lakkoa kirkollismaksujen suorittamisessa”.41 Siinä 
todettiin:

Silloin kuin meillä ei vielä ollut yleistä äänioikeutta, eikä kansanvaltaista 
eduskuntaa, vaan nelijakoinen, kömpelö säätyeduskunta, selittivät sosia-
listit, että he eivät luota sen laatimiin lakeihin, eivät tunnusta niille lain 
pyhyyttä ja arvoa. Kun maassa tapahtui terroristisia tekoja: murhia, ryös-
töjä tai muita väkivaltaisuuksia, oli heidän ainainen laulunsa: kansalla 
ei ole äänioikeutta, se ei saa vaatimuksiaan laillisessa muodossa perille 
ajetuksi, sen vuoksi täytyy sen turvautua laittomin keinoin ilmaisemaan 
mieltään.

Nyt on meillä kansanvaltainen eduskunta, jossa sosialistit itse ovat 
suurimpana puolueena. Tämä eduskunta on parhaillaan kokoontuneena 
lainlaadinta työtä tekemään. Luulisi näin ollen, että sosialistitkin luotta-
muksella odottaisivat tuloksia sen puuhista. Näyttää kuitenkin siltä, ettei 
asian laita ole niin. Kiivaimmat sosialistit, ne jotka hyväksyvät anarkian, 
ovat yhtyneet ryöväriliitoiksi ja rosvojoukoiksi, joiden avulla ne sanovat 
valmistavansa suurta yhteiskunnallista vallankumousta. Samaan aikaan 
lukemattomat sosialisti-yllyttäjät koettavat rauhallisemmilla keinoilla teh-
dä tietä samalle vallankumoukselle.

Yksi heikäläisten erityisesti suosima yllytyskeino on lakko. Lakoilla 
koetetaan parantaa työväestön työpalkkoja ja lakkojen avulla aiotaan ja 
on aiottu saada toimeen yhteiskunnallisia parannuksiakin. Etumaisina 
viimemainitulla alalla tahtovat nähtävästi kulkea Tampereen sosialistit. 
He ovat pitäneet t.k. 5 pnä kokouksen, missä on keskusteltu kirkollismak-
sujen lakon aikaansaamisesta. Keskustelun kulusta ja tuloksista ei tosin 
ole muuta mainittu kuin, että kokouksessa asetettiin erityinen komitea 

41 Helsingin Sanomat julkaisi 17.9.1907 (s. 2) kirjoituksen, jossa viitattiin tähän 
Turun Sanomien juttuun.
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asiata pohtimaan. Myöskään ei ole tiedossamme, tulisiko lakko luonteel-
taan vain paikalliseksi vaiko yleiseksi. Mutta kun on melkein varmaa, että 
tamperelaisten toverien esimerkkiä ruvettaisiin muuallakin seuraamaan, 
tuntuu jokunen sana sen johdosta olevan paikallaan.

Tämä lakko tulisi olemaan ensimmäinen verolakko meillä, ensim-
mäinen tulokas itäisen rajamme tuolta puolen, missä tällaisilla lakoilla 
on toivottu saatavan äärettömiä aikaan. Minkälainen on arvostelu tästä 
uudesta tulokkaasta. Luulemme, että kaikki järkevät ihmiset ovat yhtä 
mieltä siitä että se on hupsutusta. Sillä olkoonpa kirkollisissa oloissamme 
epäkohtia ja korjattavaa miten paljon tahansa, kirkollismaksujen lakko ei 
ole nykyhetkellä oikea tie niiden korjaamiseen. Lakko, jos sellainen syn-
tyy, on epäluottamuslause nykyiselle eduskunnalle ja epäluottamuslause 
varsinkin sen suurimmalle puolueelle: sosialidemokraateille. Onhan edus-
kunnassa tehty useampia anomuksia pappien palkkojen tasoittamisesta 
ja saattamisesta kohtuullisiksi, vaaditaanhan niissä papiston virkatalojen 
saattamista uudelle, tarkoitustaan vastaavalle kannalle ja ennen kaikkea: 
onhan yleisen uskonnonvapauden vaatimus kaikkien puolueiden jyrkkä 
ja vääjäämätön vaatimus. Ei voi ymmärtää, mitä järkeä on lakolla sel-
laisen uudistusvaatimuksen ollessa oven edessä, jonka mukaan jokaiselle 
tulee vapaa valta erota valtiokirkosta tarvitsematta silti liittyä mihinkään 
muuhun kirkkokuntaan. Saahan silloin jokainen, joka haluaa, eroamalla 
kirkkokuntien yhteydestä, itsensä vapaaksi kirkollisista maksuista.

Osoittaa ilmeistä hermostumista ruveta nyt hommaamaan mainittua 
lakkoa, kun uusien anomuksien johdosta ei vielä ole ehditty keskustele-
maankaan. Tällainen lakko uudistusten jouduttamiseksi tuntuu suurelta 
hätiköimiseltä. Eduskunnalla on siksi paljon tehtävää, siksi suuret pinkat 
anomuksia ja esityksiä, että saattaa epäillä ehtiikö se työnsä muutenkaan 
perusteellisesti toimittamaan. On selvää, että ulkoapäin tuleva koputtami-
nen lisää edustajien hermostumista ja vaikuttaa haitallisesti työn tasaiseen 
kulkuun.

Painostaaksemme lopuksi kysymyksen alaisen lakon sitä puolta, mikä 
meistä on tärkein, mutta jolle sosialistit eivät anna mitään arvoa, sanom-
me, että lakko on vastoin lakia. Olemme lukemattomia kertoja toistaneet 
että laki on lailla muutettava ja että lakia on noudatettava siksi kunnes 
se säädetyssä järjestyksessä on kumottu ja sijaan on saatu uusi laki. Yksi-
tyisellä ihmisellä ja eri ryhmillä täytyy olla kärsivällisyyttä odottaa siksi 
kunnes laki korjaantuu. On selvää, että tällainen verolakko tulee syn-
nyttämään vakavia yhteentörmäyksiä lainvalvojien ja lakkolaisten välil-
lä. Epäilemättä kunnioitus lakeja ja yhteiskunnallista järjestystä kohtaan 
sen kautta huolestuttavassa määrässä tulisi alenemaan. Ja sitähän meidän 
sosialistimme kaikella toiminnallaan tarkoittavatkin.
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Maalaisliiton Ilkka käsitteli samaa asiaa 3.10.1907 (s. 1). Se kirjoitti:

Olemme joutuneet puhumaan tästä asiasta, joka ei monelle kirkon mie-
helle ehkä tunnu mieluiselta, vaan ne puuhat, jotka nyt ovat käymässä 
sosialistien taholla kirkollisen verolakon muodossa, ovat meidät pakotta-
neet ottamaan tämän asian julkisen keskustelun alaiseksi. Niinkuin olem-
me lukeneet lehdissä, on Tampereen työväestö ehdottanut otettavaksi 
muuallakin keskusteltavaksi, etteikö työväki voisi kieltäytyä suorittamasta 
kirkollisia veroja. Tämä on jo niin julkinen kirkollisvastainen yritys, että 
sen tulisi suurimmassa määrässä kiinnittää huomiota puoleensa. Monet 
lehdet ovatkin käyneet tästä mietteensä lausumaan. Ei-sosialistiset lehdet 
ovat hädissään ja selittelevät, että jos lakko toimeenpannaan, niin se on 
lain polkemista, niinkuin se epäilemättä onkin.

Tämä selittely ja pelko ei kumminkaan voi estää ehkä tuollaisen lakon 
puhkeamista. Senpä vuoksi on otettava huomioon kaikki mahdolliset 
ilmiöt ja tapahtumat, ja nyt on jo aika ryhtyä tositeolla käsiksi kirkkomme 
uudistamiseen. Koska kirkon helmassa nykyään on suuri joukko ihmisiä, 
jotka pakosta ovat siihen kytkettynä, ja jotka eivät kristilliselle kirkol-
le tuota suinkaan siunausta, niin käsittääksemme kirkon ensimmäinen 
tehtävä olisi avata päätynsä ja vapauttaa pakkovangit. Pelko, että päädyn 
avattua kaikki siitä ulos rientäisivät, estää ehkä näin suuriin toimiin ryh-
tymästä. Tämä pelko ei kumminkaan saa olla esteenä. Niinkuin edellä 
olemme huomauttaneet, ovat monin paikoin kirkkomme jo tyhjät. Väi-
tetään, siinä suhteessa onkin ihmisillä ollut vapaus joko saapua tai olla 
saapumatta jumalanpalveluksiin. Aivan oikein. Kyllä ihmiset saavat tässä 
suhteessa pitää vapautensa, kun vaan maksavat kirkolle veronsa. Siis vero 
on tärkeämpi kuin kristillisen kirkon todellinen tehtävä.

Nuorsuomalaisten Tampereen Sanomat kirjoitti kirkollisverosta 
10.11.1909 (s. 2) seuraavasti:

Tarkoitamme nimenomaan sitä ikävää ja kiusallista tosiasiaa, että täällä 
viime aikoina on ilmennyt tyytymättömyyttä kirkolliseen verotukseen 
siten, että paikkakuntamme sanomalehdissä vähänväliä on ollut luetta-
vana uutisia siitä, että asianomaiset ovat heitä kohdanneesta kirkollisesta 
verotuksesta valittaneet, väittäen tulleensa laittomasti verotetuksi.

Tällöin ei suinkaan ole kysymys siitä kirkollisesta verolakosta, jota 
sosialistit pari vuotta takaperin mielenosoitukseksi puuhailivat, vaan on 
huomiomme kiintynyt sellaisiin tapauksiin, joissa on tehty periaatteellisia 
ja lainopillisia väitteitä itse verotusperusteiden laillisuutta wastaan.

Kieltämättä laki on tässä kohden epäselvä ja puutteellinenkin, antaen 
monelle aihetta koettamaan päästä vapaaksi kirkollisesta verotuksesta. 
Mutta toisekseen on myöskin muistettava, että ne viranomaiset, jotka 
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ovat joutuneet näitä valituksia käsittelemään, jo ovat osaksi hyväksyneet 
valittajain vaatimukset ja kumonneet verotukset. Varsinkin osake- ja 
avointen yhtiöiden, osuuskuntain ja toiminimien sekä muiden järjestöjen, 
kuten yhdistysten ja seurain, kirkollinen verottaminen on vakavia epäi-
lyksiä herättävää nimenomaan lainopilliselta kannalta katsottuna. Kun 
kuitenkin monet tällaiset valitusasiat vielä ovat ratkaisematta, emme katso 
olevan soveliasta tällöin puoleen tai toiseen puuttua. Mutta kun puheena 
olevassa verotuksessa, jonka pohjana on kunnallinen taksoitus, on menty 
niinkin pitkälle, että kirkollisveroja on pantu yksinpä Tampereella toimi-
ville klubeille ja seuroille, ilmaisee se mielestämme, että kirkkokonttoris-
samme vallitsee käsitteiden hämmennystä verotusperusteista sekä siitä, 
kutka kirkollisessa suhteessa ovat verotettavia.

Kun kaikki vireillä olevat valitukset vihdoinkin tulevat lopullises-
ti ratkaistuiksi, saadaan tosin ennakkopäätökset kaikkien mahdollisten 
tapausten varalta. Mutta asiat eivät ole vielä kaikki kuvernöörinvirastos-
takaan suoriutuneet ja ennenkun ne senaatissa ratkaistaan, kuluu vielä 
vuosikausia. Siihen mennessä kasvaa kuvernöörinviraston jo antamain, 
valituksia hyväksyväin päätösten johdosta valitusten lukumäärä epäile-
mättä monin verroin. Olemmekin kuulleet, että valituksia tulisi kuluvan 
vuoden verotuksesta runsaasti tehtäväksi, kun verot joutuvat ulosottoon. 
On siis se vaara tarjolla, että moisesta menosta aiheutuu sekaannusta seu-
rakuntamme taloudessa, ennenkun senaatin valituksista antamat päätök-
set joutuvat.

Puheenaoleva asia on mielestämme siksi vakawa, että täkäläisten kir-
kollisviranomaisten ja kirkollisen valtuuston sietäisi puuttua asiaan siten, 
että asetettaisiin asiantuntijoista kokoonpantu komitea tarkastamaan 
kirkollisverotuksessamme nykyään noudatettuja periaatteita, jotka näkö-
jään sitä kaipaavat, vaikk’emme omasta puolestamme katso tarpeelliseksi 
niihin tällä kertaa lähemmin kajota. Toivottavasti tämä ehdotuksemme 
saavuttaa osakseen riittävää kannatusta.

SDP:n pää-äänenkannattajassa Työmiehessä selostettiin 30.1.1912 
pidettyä toveriosaston kokousta, jossa oli keskusteltu siitä, olisiko 
SDP:n ryhdyttävä vastarintaan kirkkoa ja papistoa vastaan. Esillä oli 
myös verolakko. Kirjoituksessa todettiin mm.:

Kysymyksen alusti A. Närhi huomauttaen, miten kirkko ja papisto on 
vuosituhansia pitänyt kansaa holhouksen alaisena, vaikka aina on löytynyt 
myöskin yksityisiä vastustajiakin. Sanoi yleensä sos.-dem. keskuudessa 
annettavan liian vähän merkitystä tälle seikalle, sivuuttaen sen vain vähä-
pätöisenä asiana. Niin ei saisi tapahtua. Sillä papisto, joka Suomessakin 
on saarnannut kirkoissa nöyryyttä ja alistuvaisuutta, on voinut näihin 
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aikoihin asti johtaa tietämätöntä kansaa, joka ei ole edes osannut lukea-
kaan.

Kirkot ja sen ympäristö olivat näin ollen muodostuneet sivistyksen 
keskipisteiksi, etenkin maaseudulla, sillä ihmisethän sieltä saivat kaikki 
tietonsa. Mutta yleisen sivistyksen kohotessa ja kapitalistisen kehityksen 
eteenpäin kulkiessa, ovat sivistyksen keskipisteet muodostuneet muualle. 
Mainitsi, että onhan Suomessa nykyään enemmän työväentaloja kuin 
kirkkoja. Tämäkin puolestaan osoittaa, että juuri se osa kansasta, jota 
varten kirkot juuri ovat, alkaa sitä vieroa.

Puolueohjelman 5 kohtaa, jossa sanotaan, että uskonto on julistettava 
yksityisasiaksi, kirkko erotettava valtiosta ja uskonnonopetus poistettava 
koulusta piti alustaja riittämättömänä. Kehotti asian johdosta ryhdyttä-
väksi keskustelemaan, jotta tulevaisuudessa saataisiin tämä kohta muute-
tuksi. Sillä onhan kuristustoimenpiteitä papiston taholta juuri suunnattu 
sos.-dem. sanomalehtiä vastaan muka jumalanpilkasta.

Alustaja toi useita esimerkkiä siitä, miten papiston taholta metsäste-
tään niitä vihkimättömiä pareja, jotka eivät ole käyttäneet heidän välitys-
tään avioliittoa solmiessaan. Katsoi sen itsensä ja joukkojen pettämiseksi, 
että sos.demokraatit antavat itsensä papilla vihkiä tai muuten käyttävät 
papin apua, kastamalla, hautaustilaisuuksissa tai käymällä ripillä. Näin 
kirkollisen taantumuksen aikana ei olisi annettava kirkolle kannatusta 
eikä noudatettava sen dogmeja.

Ehdotti vielä veronmaksulakkoa. Keskustelussa arveliwat toiset, että 
yksityisten henkilöitten tulisi tehdä suuria uhrauksia, jos he eivät antaisi 
itseään vihkiä ja lapsia kastaa, sillä vihkimättömiä pareja ei tunnustettaisi 
täysin laillisiksi, eikä lapsia, jotka eivät ole kastettuja, oteta kouluihin. 
Toiselta puolen taas osoitettiin, että esim. raastuvan kautta antamalla 
itsensä vihkiä on täysin laillinen, sekä että lapsia, jotka eivät ole kastettuja, 
kyllä hyväksytään kouluihin, siellä niitä nykyäänkin jo käy. Verolakkoa 
pidettiin yleensä tehottomana, sillä kirkolla on laillinen oikeus ne ryös-
tämällä kuitenkin ottaa. Yleensä oltiin sitä mieltä, että vastarintaan olisi 
ryhdyttävä. 

Työmies käsitteli kirkollis- ja myös kunnallisverojen maksamatto-
muutta jälleen 27.6.1912 (s. 3):

Pohjanmaalla on parikymmentä kuntaa joutunut vaikeuksiin sen johdos-
ta, että veroja on jäänyt perimättä. Tähän asti on luultu, että verorästit 
ovat paisuneet niin suuriksi veronmaksajien köyhyyden takia. Näin ei 
kuitenkaan, mikäli väitetään, läheskään kaikissa tapauksissa ole asianlai-
ta. Nyt on näet voitu havaita, että veronmaksulakon puolesta on käyty 
hiljaista agitatiota, joka lienee johtanut jonkinlaisiin tuloksiin, siten, että 
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pulamiehiin42 päin kallellaan olevat eivät ole maksaneet kunnanveroja. 
Verojen maksamattomuus esiintyy erikoisen voimakkaasti kirkollisella 
alalla. Kirkollismaksut ovat jääneet useissa seurakunnissa maksamatta 
sangen suuressa mittakaavassa, ja kerrotaan maksunsa ”lakkauttaneiden” 
olevan etupäässä lahkolaisia, jotka näin vastustavat valtiokirkkoa. Kir-
kollismaksujen huonon suorituksen vuoksi on parissakymmenessä Poh-
joispohjanmaan seurakunnassa pappien ja lukkarien palkat maksamatta. 
Viranomaiset näyttävät olevan voimattomia tätä hiljaista lakkoilemista 
vastaan. Kyseessä ei maaherran tietämän mukaan ole lakko, vaan on tämä 
verojen maksamatta jääminen suoranainen tulos nykyään vallitsevasta 
ahtaasta taloudellisesta tilanteesta. Sillä eihän voi veroaankaan maksaa, 
jos ei ole rahaa. 

3.3.6.8 Kunnallisia veroja ja maksuja vastaan lakkoilu 
(1907–1912)

Työläinen, joka oli Porvoossa ilmestynyt SDP:n lehti, kirjoitti 
19.3.1907 (s. 2) paikkakunnan kunnallisverotuksesta otsikolla ”Vero-
lakko uhkaamassa”: 

Viime keväänä Porvoon kuntakokouksessa päätettiin verottaa kaikki talol-
listen pojat ja tyttäret tulojen mukaan ja sitä varten valittiin 18-miehinen 
komitea, joka sai toimekseen arvioida tulot ja viemään työnsä tulokset 
takseerauslautakunnalle niitten käytäntöön panoa varten. Komitea suo-
ritti kyllä tehtävänsä, mutta takseerauslautakunta ei ottanut sitä huomi-
oon. Siitä syystä kerääntyi äskettäin Porvoon Höyrysahan lukusali täyteen 
paikkakunnan työikäisiä keskustelemaan, mihin toimenpiteisiin ryhdyt-
täisiin asian johdosta. Päätökseksi tuli, että viime vuoden takseerausta ei 
hyväksytä, koska siinä ei ole otettu huomioon kuntakokouksen päätöstä. 
Uudessa takseerauksessa tulee noudattaa 18-miehisen komitean laatimaa 
verotusarviota kuntakokouksen päätöksen mukaan ja jos nyt ei sitä oteta 
huomioon, niin emme mekään katso velvollisuudeksemme suorittaa vero-
ja niin kauan kuin talonpojat ja tyttäret ovat maksusta vapaat.

Te tiedätte itse omista kokemuksistanne, mikä epäjohdonmukaisuus 
vallitsee varsinkin kuntakokouksissamme. Sinne saapuu kuusi tai seitse-
män miestä ja sitten huoneet ja pihat täyteen työläisiä, jotka eivät omista 
kiinteätä omaisuutta. Ja ajatelkaa, tulee äänestys, 7 miestä vie voiton. Siitä 
jo voi arvata, minkälaisia päätöksiä siinä tehdään ja kenen käsissä kunnan 
kohtalo ja asiat ovat. Ei, siitä täytyy meidän työläisten tehdä loppu, mei-
dän on liityttävä yhteen ja yksimielisyyden voimalla voitettava itsellemme 
kuuluvat ihmisoikeudet. Äänioikeus kaikille 20 vuotta täyttäneille kun-
nan asukkaille tai toisin sanoen ääni ja nuppi.

42 Pulamiehistä vrt. myös luku 3.6.3.
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Sanomalehdissä oli helmi–maaliskuun vaihteessa 1908 kirjoituksia 
Fiina Pietikäisen43 pitämistä esitelmätilaisuuksista Porvoon seudulla. 
Esim. Kansan Lehti (5.3.1908 s. 2) kirjoitti otsikolla ”Bobrikoffilai-
suus virkoo” seuraavasti:44

Toveri Fiina Pietikäinen Helsingistä, on pitänyt useita luentoja Porvoon 
seuduilla m. m. Hamarin T. Y:n talolla, jossa hän selvitteli kunnallista 
äänioikeutta.

Nyt on joku mustasotnialainen ilmiantanut hänet Porvoon pitäjän 
nimismiehelle hra Lindroosille siitä, että hän muka on yllyttänyt kansaa 
yleisesti veronmaksulakkoon. Todistukseksi on bobrikoffilainen ilmianta-
ja nimismiehelle kertonut kokouksessa tapahtuneessa keskustelussa toveri 
A. Pinnin harkitsemattoman, joskin häntä itseään yksinomaan koskevan 
puheenvuoron. Pinni nimittäin lausui, että häneltä tänä vuonna ryöstet-
tiin kunnallisverot ja eikä sanonut vastakaan maksavansa. Ilmiantaja on 
m. m. väittänyt Pietikäistä kansanedustajaksi.45 Nimismies aikoo tutkia 
asiaa ja sitten nostaa kanteen.

Mikäli on kuultu, ei toveri Pietikäinen ole kehoittanut verolakkoon, 
joten tuo ilmianto on katala valhe.

Tapaus muuten osoittaa, että Suomessa rupeaa vallitsemaan sama hen-
ki kuin Ryssän maalla, koska ilmiantotoimet alkaa. Paras on, että kaikilla 
seuduin ruvetaan valvomaan, etteivät kaikenlaiset mustasotnialaiset pääse 
kokouksiimme, missä voivat paitsi ilmiantoja, myöskin muuta häiriötä 
tehdä.

Onpa hauskaa nähdä, paljonko ilmiantaja hyötyy ja mitä Porvoon 
pitäjän toimihaluinen nimismies saa tutkimuksillaan aikaan.

43 Adolfina (Fiina) Sofia Pietikäinen (1870−1956) oli ammattiyhdistysvaikuttaja ja 
poliitikko, joka oli suomalaisen työväenliikkeen 1900-luvun alkuvuosien merkit-
tävimpiä naishahmoja. Hän toimi SDP:n kansanedustajana 1908−1909. Hänellä 
oli merkittävä rooli myös naisten äänioikeuskamppailussa ja raittiusliikkeessä. 
Pietikäinen toimi myös puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen agitaattorina. Sisäl-
lissodan aikana Pietikäinen toimi Helsingin kansanvaltuuskunnan hallinnossa, 
jossa hän vastasi kaupungin köyhäinhuollosta. Vasemmistososialisteihin lukeu-
tunut Pietikäinen vaikutti 1920-luvulla SSTP:n ja STPV:n riveissä mutta palasi 
1930-luvulla sosialidemokraatteihin. 

44 Samantapaisia kirjoituksia oli Työläisessä (28.1.1908 s. 2), Työmiehessä (2.3.1908 
s. 2), Eteenpäin-lehdessä (3.3.1908 s. 3), Savon Työmiehessä (5.3.1908 s. 3) ja 
Rajavahdissa (6.3.1908 s. 1).

45 Ilmiantaja oli sikäli oikeassa, että Pietikäisestä tuli kansanedustaja vasta syksyllä 
1908.
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Helmikuun 1912 alussa sanomalehdissä (Sosialidemokraatti 3.2.1912 
s. 2, Työmies 7.2.1912 s. 3) käsiteltiin Ahlström Osakeyhtiön kieltäy-
tymistä suorittaa Porin kaupungin vaatimia satamamaksuja. Puhuttiin 
”miljoonayhtiön verolakosta”. Jutuissa todettiin mm. seuraavaa:

Porin valtuuston viime kokouksessa oli esillä kysymys siitä, että 
A.  Ahlström osakeyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta kaupungille sata-
mamaksujaan vuosilta 1908, 1909 ja 1910, sekä yhtiön tarjous, että 
yhtiö sitoutuu nuo maksut suorittamaan, mutta 60 pros. alennuksella. 
Räs tissäolevat satamamaksut noilta kolmelta wuodelta tekevät yhteensä 
9,202 mk. 84 penniä ja on ne annettu ulosotettaviksi. Valtuustossa synty-
neessä keskustelussa ihmetteli joku, että rahatoimikamari on laiminlyönyt 
jo ajoissa panna mainitut saatavat ulosottoon. Ei sovi, että toisille (raha-
porhoille) lahjotetaan veroja ja toisilta kiskotaan ulos. Tässä täytyy tehdä 
oikein, sillä toiset kaupunkilaiset joutuvat maksamaan sen, mitä toisilta 
ei saada ulos. Taksoitus on kaiken lisäksi mahdottoman alhainenkin. Val-
tuusto päätti asian, mikäli se koskee Ahlströmin sovittelutarjousta lykätä 
satamahallitukseen lausuntoa saamaan. 

Sosialidemokraatin otsikossa 24.2.1912 (s. 2) todettiin, että lakkolai-
nen voitti, ja lopputulosta kommentoitiin näin:

Torstaina oli valtuuston kokouksessa jälleen esillä A. Ahlström O. Y:n 
valtuustolle tekemä anomus, että sille vuosilta 1908, 1909 ja 1910 sekä 
vastaisuudessakin myönnettäisiin satamamaksuissa 60 prosentin alennus, 
jossa tapauksessa yhtiö lupasi sovinnolla suorittaa kolmelta ensinmainitul-
ta vuodelta rästissä olevat satamamaksut, kymmenkunta tuhatta markkaa.

Asia oli ollut saamassa satamahallituksen lausuntoa, jonka jälkeen siitä 
torstaisessa kokouksessa tehtiin sellainen päätös, että toiminimi A. Ahl-
ström O. Y:lle myönnetään v. 1912 laivauskauden alusta 3 vuodeksi eli 
1914 vuoden loppuun 25 pros. alennus sen aluksille satamataksan mukai-
sesti lasketuista satamamaksuista kuitenkin sillä ehdolla, että toiminimi 
A. Ahlström O. Y. riidatta suorittaa kaupungille vuosilta 1908–1911 
tulevat satamamaksut.

Niin miljoonayhtiölle! Mutta köyhä veronmaksaja kyllä saa suorittaa 
verokuormansa viimeiseen penniin! Ja vaivaisapua nauttivilta pienenne-
tään elintarpeihin riittämätöntä avustusmäärää.

Kesäkuun puolivälissä 1912 oli kansakoulujen rahoitukseen liitty-
västä Jaakkiman verolakosta uutinen useissa sanomalehdissä (Työ-
mies 14.6.1912 s. 3, Eteenpäin 15.6.1912 s. 3, Sosialidemokraatti 
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15.6.1912 s. 3, Kansan Lehti 15.6.1912 s. 3, Vapaus 18.6.1912 s. 3, 
Hämeen Voima 18.6.1912 s. 4). Kirjoitusten mukaan: 

Maalaisliittolaiset Jaakkimassa puuhaavat werolakkoa, kun verot owat 
suhteettomasti nousseet muka kansakoulujen tähden. Tarkoitus on kiel-
täytyä maksamasta kunnanveroja; samalla he puuhaavat sitä, että lapsia 
ei lähetetä kansakouluihin, vaan annetaan koulujen ennen seisoa tyhjinä. 
Kun t. k. 3 ja 4 päivänä oli ensimäinen kunnanveronmaksu, niin oli usei-
den kyläkuntien kaikki asukkaat veronkantotilaisuudesta pois. Häiriötä 
oli maksutilaisuudessa tuottaa myös se, että Kurenrannankylän asukkaille 
ei ollut toimitettu verolippuja. Kun ne kuitenkin haettiin, niin suorittivat 
mainitun kylän asukkaat maksunsa. ”Edistysmieliseltä” ei lakko tunnu 
sen vuoksi, että lakon kärki on kohdistettu kansakouluja vastaan, mutta 
sen sijaan saisivat pyhäkoulut ja kiertokoulut jatkaa toimintaansa.

Teeman käsittely jatkui Kansan Lehdessä 19.6.1912 s. 2, jossa kirjoi-
tettiin:

Muutamissa kokouksissa on jo päätetty, ettei lapsia enää panna kansa-
kouluihin, vaan annetaan niiden jäädä tyhjiksi. Luulevat kai verojen siitä 
alentuvan. Minä tunnustan lakon olevan tehokkaan taisteluaseen ja keho-
tan työväkeä tiukan paikan tullessa sellaista käyttämään. Mutta Jaakkiman 
ukot ovat tämän kunnollisen taistelukeinon ottaneet palvelemaan huo-
noja ja taantumuksellisia tarkoitusperiä. Minun mielestäni kansakoulu-
laitoksessamme on paljon puutteita, jotka olisivat saatavat korjatuiksi. 
Oppisuunnitelmaan olisi tehtävä tuntuviakin muutoksia, että se kyllin 
hyvin voisi palvella korkeata tarkoitusperäänsä, kansan viemistä valoon ja 
valistukseen. Siitä ei kuitenkaan woi johtua, että nykyinenkään kansakou-
lu olisi tuomittava alimmaiseen kattilaan. Kun kansalla ei ole käytettävänä 
parempaakaan tietojen jakamislaitosta, niin on käytettävä edes sitä, joka 
on tarjolla. Onhan sen jakamilla yleistiedoilla kuitenkin suuri merkitys. 
Sentähden esiintyykin jaakkimalaisten homma aito taantumuksellisena 
yrityksenä. Vielä huonompaan valoon on se tullut sen johdosta että jotkut 
ukoista ovat ryhtyneet käyttämään venäläistä papistoakin apureinaan tässä 
kamppailussa.

Verojen maksu on aina ikävää työtä. Hyvin ymmärtää siis Jaakkiman 
ukkojenkin mielialan, kun he ovat alkaneet saada pussinsa nauhoja ava-
ta tavallista runsaammin. Mutta kerrotaan tähän olevan jaakkimalaisissa 
itsessään syytä. Ei ole aikanaan ruvettu rakentamaan kansakouluja asetuk-
sen edellyttämää määrää. Sentähden on nyt viimeisessä tingassa joudut-
tu niitä rakentamaan useampia ja se on nostanut verot äkkiä korkealle. 
Ukkojen oma vastenmielisyys kansakouluja kohtaan on vienyt tähän. Se 
on valistuskammon hedelmä ja rankaisee nyt heitä.
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Tämä lakkohomma on senkin puolesta järjetön, että ukot lopultakin 
joutuvat siinä viulut maksamaan. Verolakosta on seurauksena ryöstö-
miehen saapuminen kotiin, ja silloin saadaan kaiken muun lisäksi vielä 
maksaa useita markkoja ryöstömiehen palkkaa. Eivätkä kansakoulumenot 
koululakosta yhtään vähene, sillä nykyisen kansakouluasetuksen mukaan 
tulee jokaisessa piirissä olla kansakoulu, niin ettei lapsilla saa yleensä olla 
kouluun pitempää kuin viiden kilometrin matka.

Kansakoululaitoksen rahoituksen verovaikutuksiin liittyy myös Työ-
miehen 27.6.1912 (s. 3) kirjoitus ”Tehdaskapitalistit agiteeraavat vero-
lakkoon!”. Siinä todettiin mm. seuraavaa:

Kymin kunnassa on ollut jo pitemmän aikaa riita käymässä niinsanotusta 
kansakoulujen yhdistämisestä yhteiseksi koulupiiriksi. Yhtenä riitapuole-
na tässä asiassa on Kymin kunta ja toisella puolen on Karhula y. m. teh-
daskapitalistit, joilla tähän asti on ollut sellainen etuoikeus, että ovat itse 
rakennuttaneet ja ylläpitäneet kansakoulut tehdaspiireissään, vapautuen 
samalla koulumaksuista, jotka ovat olleet suurena rasituksena suurimmal-
la osalla kuntalaisista.

Asia on ollut kuntalaisten sekä oikeuslaitosten käsiteltävänä. Viime 
talvena senaatti antamallaan päätöksellä määräsi kansakoulut yhdistet-
täväksi, joten kunta oli suoriutuvinaan voittajana tässä jutussa. Mutta 
ei näytä tehdaskapitalistit vielä uskovan asiaa todeksi, koska kuuluvat 
työväkeään kehottavan kunnan verojen maksulakkoon. Itse jo lienevät. 
Silläkään ei vielä hyvä, vaan vieläpä kuului olevan nimien kalastuskin 
käymässä. Keräyslistoja kuului olevan useampia liikkeellä, joissa selite-
tään että kunnallislautakunta on menetellyt väärin muka takseeratessaan 
kaikki äyrit yksihintaiseksi.

Tästä herrain kapinasta ei olisikaan niin paljon sanomista sillä heillä on 
siinä omat pyyteensä ja etunsa. Mutta kun työväki heitä nöyränä avustaa 
tämmöisessäkin asiassa, niin sitä ei voi vaitiololla sivuuttaa. Kyllä työläi-
nen ei ajattele ja katso muuta kuin nenänsä päähän asti kun sellaiseenkin 
listaan nimensä kirjoittaa. Hän ei huomaa sitä, että hän mahdollisesti 
tuottaa nimellään sortajalleen monta kymppiä kultaa kun sitä vastoin itse 
ei hyödy juuri mitään. Ja jospa hän nyt jonkun markan sillä hyötyisikin, 
että hän nyt vielä tällä kerralla vapautuisi suorittamasta koulumaksuja, 
niin seuraavana vuotena se on kumminkin edessä. Ja eikö meillä (työläi-
sillä) kaikilla saa olla samat velvollisuudet kun meillä kumminkin on yhtä 
vähän oikeutta. Karhulan työväki ei ainakaan näytä huomaavan, että heitä 
käytetään välikappaleena tehdasherrain voitonpyyteissä, kun niin nöyrästi 
nimiään herrain listoihin kirjoittelevat. Ja vieläpä agiteeraavat toisiakin 
nimensä kirjoittamiseen. Ei muista Karhulan työväki kuinka röyhkeät 
olivat ne ukaasit, joilla herrat työnsulkua julistivat. Unohtaneet ovat sen, 
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että kapitalisti heiluttaa nälkäruoskaa silloinkin kun hän makeilee isän-
nistölleen omaksi hyödykseen.

3.3.6.9 Itsevaltaista hallitusmahtia vastustava 
verolakkoilu (1909–1911)

Vuoden 1909 lopussa Suur-Savossa (15.12.1909 s. 2) ja Kajaanin Leh-
dessä 18.12.1909 s. 1) julkaistiin kirjoitus, jossa saksalaiseen poliitik-
koon Ferdinand Lassalleenkin vedoten todettiin mm. seuraavaa:

Laillinen hallitusmeno on päättynyt, väkivaltainen komento on alkanut. 
Viime päivien tapaukset ovat avanneet sokeimmankin silmät tälle totuu-
delle. Hallitus on kadottanut laillisen luonteensa, joka yksinään voi vel-
voittaa kuuliaisuuteen.

Suomessa on tätä nykyä voimassa yksinvaltius, joka ainoastaan näön 
vuoksi on perustuslakien rajoittama. Miksi tämä teeskennelty hallitus-
muoto? Siksi, että taantumus katsoo välttämättömäksi tehdä ajan hengelle 
jonkun myönnytyksen. Täten tahtoo se sekoittaa käsitteitä. Sentähden on 
meidän oltava varuillamme, ettei kävisi kuten Venäjällä. Siellä on näet 
puolue, joka taistellessaan ministeristöä vastaan kuvittelee: Kun alituisesti 
puhutaan hallitukselle, että se todella onkin perustuslaillinen, saadaan 
se itsekin lopulta luulemaan tai uskomaan samoin. Meidän on muistet-
tava, mitä Lassalle lausui sellaisista: ”He tahtovat valehdella hallituksen 
kumoon. Mutta kaikki todelliset edut elämässä niinkuin maailmanhis-
toriassakin saavutetaan ainoastaan uudistusten ja muokkausten, vaan ei 
koskaan valheen kautta.”

Miten on sitten taisteltava hallitusta vastaan, joka on peittänyt pyy-
teensä laillisuuden verhoon? On lausuttu julkisuudessakin mielipide, 
että eduskunnan olisi kiellettävä suostunnat ja kansan tehtävä yleinen 
verolakko. Tällainen toimenpide kävisi kyllä päinsä Englannissa, missä 
sotajoukolla on mitättömän pieni merkitys ja missä todelliset voimasuh-
teet kallistuvat kansan puolelle. Tähän luottaen voisi siellä todellakin kiel-
täytyä ja rankaisematta pidättyä veroja maksamasta. Mutta Suomessa ei 
tämä keino merkitsisi mitään, sillä yleensä ei uskallettaisi panna uhkausta 
toimeen. Täällä olisi sellainen valtiopäiväin päätös vaan isku ilmaan.

Mitä siis on tehtävä? On olemassa yksinkertainen kotilääke: sanoa se, 
mikä on, kuten Lassalle on tämän määritellyt. Eduskunnan on saatettava 
hallitus sellaiseen umpikujaan, että sen täytyy joko myöntyä tai osoittaa 
muodollisesti koko maailmalle olevansa se, mikä se todella onkin: puhtain 
itsevalta, Lassalle todistaa, ettei se voi eikä tahdokaan tehdä jälkimäistä.

Valhewapaus on pahinta ja kuolettavinta myrkkyä vapaudelle. Ei 
mikään heikonna ja tylsennä niinkuin se, siitä yksinkertaisesta syystä, 
että luullaan jo saavutetuksi se hyvä, joka olisi saavutettawa. Siitä on 
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välttämättömänä seurauksena, että kaikki ne asettuvat tyytyväisinä lepää-
mään, joiden velvollisuus olisi taistella juuri tämän hywän voittamiseksi.

Verolakoista ja kansan itseverotusoikeudesta julkaistiin Työ-nimisessä 
lehdessä 12.1.1910 (s. 3) seuraava kirjoitus:

Ajatelkaapa, että joku miljonääri kuolisi nyt. Miten suuren hyvän työn 
hän tekisikään perillisilleen tai niille, joille hän rikkautensa olisi testa-
mentannut. Tavallisissa oloissa olisi läheisten perillisten ollut miljoona-
perinnöstä maksettava leimaveroa 66 tuhatta markkaa ja, jos läheisempiä 
perillisiä ei olisi ollut, olisi vero ollut 300 % suurempi. Nyt säästyy nämä 
huikeat summat perillisille, kun kieltäytyvät vaan laitonta veroa mak-
samasta. Samallaisia huikeita summia voittavat talonkaupoilla huijausta 
harjoittavat samoin kuin viina- ja olutpatruunat, kun vaan eivät taivu lait-
tomia veroja suorittamaan. Eikös niiden rikkaiden kannattaisi laittomuut-
ta vastustaa, kun siitä heille aina niin kovin hyvästi maksetaan. Ja ovathan 
ne usein laillisia niin kauan kuin se tuollaisia etuja tuottaa. Mutta kun 
laillisuuden noudattaminen heidän kukkaroonsa koskee milloin, silloin 
ne antavat laillisuudelle palttua ja ovat, kuten ”lailliset” olutprykärit äsket-
täin tekivät, valmiit vaikka yllyttämään ja rukoilemaan, että muukalaiset 
sapeliherrat puuhaisivat valtiokaappauksen heidän kukkarojensa suojaksi.

Köyhälistö ei suuria palkkoja saa tässäkään lakossa. Jonkun markan 
vain kerrallaan säästävät kuin kieltäytyvät karttamerkkejä papereihin liit-
tämästä ja suorittamasta laittomia paperien lunastusmaksuja. He myöskin 
joutuvat raskaimman taakan kantamaan, kun tämän pulman loputtua 
ruvetaan korjaamaan niitä tappioita, joita tämä verolakko valtion rahas-
toihin tuottaa. Mutta sittenkään ei köyhälistö voi muuta kuin horjumatta 
lakossa pysyä. Onhan kyseessä kansamme itseverotusoikeuden puolusta-
minen ja sitä kannattaa puolustaa. Jos sen menetämme, niin köyhälistö 
siitä enin kärsii. Jollei köyhälistö edustajiensa kautta saa päättää mitä 
uusia ja ylimääräisiä veroja se suostuu maksamaan, vaan tästä päättämi-
nen jäisi hallitusmahdin tehtäväksi, niin kyllä niitä veroja köyhien niskaan 
mätettäisi. Pidetään kiinni kansamme itseverotusoikeudesta! Ei makseta 
hallitusmahdin määräämiä laittomia veroja.

Vapaus-lehdessä 16.2.1911 (s. 2) käsiteltiin USA:n itsenäistymiseen 
liittynyttä verolakkoa, mutta kirjoituksen lopussa verolakkoasia liitet-
tiin Suomenkin leima- ja valmisteverotukseen:

Jos nyt kielteinen päätös tulee eduskunnassa ja hallitus siitä huolimatta 
alkaa suostuntoja kantaa, pitäisi tämän asian meille tulla niin lämpimäk-
si puolustusasiaksi kuin tuli verolakko siirtomaille Pohjois-Amerikan 
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seitsenvuotisen sodan loputtua, niin ken ei sellaista kannattaisi. Histo-
ria kertoo, että Britannian parlamentti päätti 150 miljoonan punnan 
sotavelkansa lyhentämiseksi, että siirtomaitten sanomalehdissä sekä tuo-
mioistuimissa ja virastoissa käytettäisi kruunun leimaamaa paperia, josta 
maksut lankeaisi valtiokassaan. Mutta siirtomaat olivat toista mielipidettä 
ja noudattivat vaan oman hallintonsa päätöksiä. Mielivaltaista verotusta 
pakoon oli heidän isänsä muuttanut Amerikkaan; nytkö siis heidän tuli 
alistua. Ei!

Kun määräys leimasuostunnasta saapui Amerikkaan, silloin vedettiin 
liput kaikkialla puolitankoon, kellot soivat niinkuin hautajaisissa ja sano-
malehdet ilmestyivät pääkallo kuninkaallisen brittiläisen leimamerkin 
kohdalla. Mielten kuohu nousi niin valtavaksi, että kuninkaallinen par-
lamentti piti viisaampana peruuttaa leimaveron.

Mutta kaksi vuotta myöhemmin koetettiin panna toista verotustapaa 
käytäntöön. Joukko brittiläisiä tullivirkamiehiä lähetettiin Amerikkaan 
kruunun hyväksi kantamaan tullia lasista, paperista, väriaineista, teestä 
ynnä muista tarveaineista, joita tuotiin siirtomaihin. Tulo, niin julisti 
parlamentti, oli käytettävä siirtokuntien hyväksi, eikä emämaan. Mut-
ta Amerikkalaiset muodostivat kaikkialla yhdistyksiä, päättäen, etteivät 
”mitään joisi, mitään söisi, mitään käyttäisi” tullin alaisesta tavarasta. Vas-
tustus oli niin voimakasta, että kolmen vuoden kuluttua se täytyi peruut-
taa. Periaatteen vuoksi Britannian parlamentti oli kumminkin jättänyt 
voimaan teetullin, joka teki waan noin kolme penniä naulasta ja sitäkin 
Itä-Intialaisen teen ohella kiertotietä. Mutta siirtomaitten sanomalehdet 
julistivat Itä-Intialaisen teen pannaan ”orjuuden myrkkynä”, ja päätettiin 
ettei vast’edes anneta laivojen purkaa sitä satamissa. Yötä ja päivää var-
tioitiin päätöksen pyhyyttä. Ja kunniakkaasti suoriutuivat he taistelusta.

Jos meillä sittenkin tämän yhteydessä samalla saataisi nostatetuksi 
samanlainen palava innostus, inhoamaan kaikkia noita verotuksen alaisia 
”nautintoaineita”, jotka niin arvaamattoman suuressa määrin riistävät 
kansamme aineellisia ja henkisiä varoja, pusertavat vertatihkuvia kyyne-
leitä, kuten esim. väkijuomat, niin voitaisi sittenkin saada suuria aikaan. 

3.3.6.10 Elintarvikepula ja verolakkopelko vuonna 
1917

Suomen maataloustuotannon suunta oli muuttunut 1800-luvun 
lopussa. Viljan viljelystä siirryttiin pääasiassa karjatalouteen. Ruista 
ja vehnää tuotiin maahan siinä määrin, että suomalaisetkin söivät 
suureksi osaksi tuontiviljasta leivottua leipää. Vaikeudet elintarvik-
keiden saannissa alkoivat vuoden 1916 lopulla. Kun sota vaikeutti 
viljan tuontia Saksasta ja myöhemmin keväällä 1917 myös Venäjältä, 
Suomen viljatilanne heikkeni olennaisesti. Muiden elintarvikkeiden 
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saantivaikeudet johtuivat paljolti kuljetus- ja jakeluongelmista sekä 
korkeista hinnoista.46

Touko–kesäkuun vaihteessa 1917 säädettiin ns. elintarvikelaki 
(31/1917). Sen mukaan sodan aiheuttamissa oloissa oli Suomen 
senaatilla valta antaa määräyksiä mm. elintarvikkeiden käytöstä. 
Senaatti oli oikeutettu velvoittamaan tavaran haltija korvausta vastaan 
luovuttamaan tavaran valtiolle. Senaatti saattoi myös panettaa tavaran 
takavarikkoon, kun nousi kysymys tavaran luovuttamisesta valtiolle.

Helsingin vähittäiskauppiaiden kokouksessa kesäkuun alussa 1917 
kaikki olivat sitä mieltä, että vähittäiskauppiaiden oli ehdottomasti 
vastustettava jauhojen, ryynien ym. takavarikoimista ja että oli kiel-
täydyttävä luovuttamasta näitä tuotteita varastoista.47 Yhdet puhujat 
ehdottivat yleistä vähittäiskauppiaiden lakkoa, jos heidän varastonsa 
takavarikoidaan. Toiset taas ehdottivat, että koska kerran vähittäis-
kauppiailta riistetään heidän elintarvikevarastonsa, olisi kauppiaiden 
puolestaan vastattava tähän kieltäytymällä maksamasta minkäänlaisia 
veroja. Lopuksi tultiin yksimielisiksi siitä, että anotaan vähittäiskaup-
piaille lupaa saada itse myydä omistamansa varastot senaatin mää-
räämän korttijärjestelmän mukaisesti. Asiaa valmistamaan asetettiin 
komitea. Sen tehtäväksi annettiin tehdä kaikkensa vähittäiskauppiai-
den oikeuksien yhdenmukaistamiseksi elintarvikkeiden myyntioike-
uksiin ja veroihin nähden.

Äänioikeus kunnallisvaaleissa sidottiin 1800-luvun lopun kunnal-
lislaeissa verotukseen. Esimerkiksi maalaiskuntia koskevassa vuonna 
1873 säädetyssä laissa yhdellä kuntalaisella oli hänen veroäyrimääräs-
tään riippuen 1–25 ääntä.

Eduskunta hyväksyi vuonna 1917 kunnallislakien muutokset, joilla 
toteutettiin erityisesti vasemmiston ajama vaatimus yleisestä ja yhtä-
läisestä äänioikeudesta ilman verosidonnaisuutta. Osa kansanedusta-
jista vastusti muutosta. Maalaisliiton edustaja Kalle Nurmela ehdotti, 
että vaalioikeutta vailla olisi ollut henkilö, joka muun kuin varatto-
muuden tähden on jättänyt veronsa suorittamatta lähinnä edellisen 
vuoden ajalta. Edustaja Santeri Alkio kannatti Nurmelan esitystä ja 

46 Tarkemmin Rautavirta, Petusta pitsaan – Ruokahuollon järjestelyt kriisiaikojen 
Suomessa, 2010 s. 32.

47 Kansan Tahto 11.6.1917 s. 3 ja Uusi Aura 28.6.1917 s. 4.
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totesi, että kuntien hallinto lain mukaan tullee siirtymään köyhälistön 
huostaan, jolloin verolakkoja tultaisiin yleisemmin tekemään. Alkion 
mielestä oli huolehdittava siitä, että kunnallisverot maksetaan, sillä se 
on yhtä hyvin köyhälistön kuin porvaristonkin asia; köyhälistö kärsii 
kunnan varattomuudesta yhtä lailla kuin muutkin.48

3.4 Venäjän vallankumous, Suomen 
itsenäistyminen ja sisällissota

Keväällä 1917 tilanne Venäjällä kriisiytyi. Sotilaat siirtyivät mellakoit-
sijoiden ja lakkoilijoiden puolelle. Nikolai II luopui valtaistuimesta 
15. maaliskuuta 1917, minkä jälkeen Venäjän duuma ja sen muodos-
tama väliaikainen hallitus ottivat vallan.

Suomen eduskunta julistautui maassamme korkeimmaksi valtio-
mahdiksi 18.7.1917 hyväksytyllä valtalailla, joka siirsi siihen asti kei-
sarille ja suuriruhtinaalle kuuluneen vallan eduskunnalle. Valtalaki 
ei koskaan tullut voimaan, sillä sitä vastustanut sisäisten ristiriitojen 
vaivaama Venäjän hallitus hajotti eduskunnan.

Lokakuun vallankumous oli Venäjällä marraskuussa (juliaanisen 
kalenterin mukaan lokakuussa) 1917 tapahtunut vallankumous, jossa 
sosialistinen bolševikkipuolue otti vallan työläisneuvostojen nimissä. 
Bolševikkien suosio oli kasvanut nopeasti vuoden 1917 aikana, sillä 
he lupasivat kansalle ”rauhaa, maata ja leipää” ja kaiken vallan siir-
tämistä neuvostoille, kun taas väliaikainen hallitus menetti suosionsa 
jatkettuaan tappiollista ensimmäistä maailmansotaa ja viivyteltyään 
lupaamiaan uudistuksia. Vallankumous jatkui sen jälkeen valtatais-
teluna ja vuosina 1918–1922 käytynä Venäjän sisällissotana, jonka 
päätteeksi bolševikit saivat vakiinnutettua yksinvaltansa.

Suomen senaatti laati itsenäisyysjulistuksen, jonka senaatin 
puheenjohtaja luki eduskunnan edessä 4. joulukuuta 1917. Julistus 
hyväksyttiin 6. joulukuuta, joka päivämäärä on vakiintunut Suomen 
itsenäisyyspäiväksi.

48 Ks. Ilkka 12.7.1917 s. 2. Alkio oli lehden päätoimittaja ja Maalaisliiton perustaja.
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Suomen kansa oli jakautunut kahtia taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
poliittisesti. Keisarinvallan murtuessa Suomessa ei syntynyt kansal-
lista yhtenäisyyttä maan kehittämiseksi ja uuden sisäisen järjestyksen 
luomiseksi.

Sisäistä taistelua vallasta ja yhteiskunnan hajoamista vuoden 1917 
aikana heijastelivat haluttomuus ja kyvyttömyys tehdä poliittisia 
kompromisseja sekä elintarvike- ja työttömyyskriisi ja niistä johtu-
neet levottomuudet. Työolojen ja paikallisdemokratian ongelmat, 
mm. työaikalainsäädäntö sekä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 
puuttuminen kunnallisvaaleissa, aiheuttivat runsaasti lakkoja, jotka 
liittyivät lopulta taisteluun valtiovallasta. Kun valtaryhmien yhteisesti 
hyväksymää järjestyksenpitovoimaa ei Suomessa maaliskuusta lähtien 
ollut, yhteiskunnan ylempi kerros alkoi perustaa omia järjestyskuntia 
(myöh. suojeluskuntia) ja työväestö järjestyskaarteja (myöh. puna-
kaarteja).

Kriisi kärjistyi tammikuun lopussa vuonna 1918 sisällissodak-
si punaisten ja valkoisten välille.49 Valkoisten tueksi saapui Saksan 
armeijan joukkoja, Venäjä tuki punaisia pääosin luovuttamalla puna-
kaarteille aseita. Sisällissota päättyi 15. toukokuuta 1918 valkoisten 
voittoon. 

49 Vähän ennen sisällissodan puhkeamista 22.1.1918 SDP:n lehti Työn Valta kertoi 
(s. 2), että Rautaniemen järjestyneitten maanvuokraajien kokous oli hyväksynyt 
päätöslauselman: Kaikki Suomen alustalaiset sekä torpparit että mäkitupalaiset 
ovat viivyttelemättä vapautettavat maakapitalistien ja maakeinottelijain mielival-
lasta siten, että lainsäädännöllä tai muulla tavoin tehdään vuokratilat torppa- ja 
mäkitupa-alueet nimellisistä omistajistansa ilman korvausta riippumattomiksi ja 
määrätään valtion, s. o. yhteiskunnan verolliseksi omaisuudeksi, niiden viljelijäin 
täydellisellä joko aikamääräisellä tai elinkautisella vieläpä, harkinnan mukaan, 
perinnöllisellä nautinto- ja käyttöoikeudella. Tämän päämäärän saavuttamiseksi 
käytetään tarpeen vaatiessa kaikkia niitä keinoja, verolakko niihin luettuna, jotka 
Suomen järjestyneet maanvuokraajat edustajakokouksessaan ensi helmikuun 2 ja 
3 päivänä hyväksyvät. 
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3.5 Kommunismi ja 1920-luvun 
verolakot

3.5.1 Marx, Komintern, SKP, SSTP ja SAJ

Karl Marx (1818–1883) syntyi Preussissa. Hänen isänsä oli lakimies, 
joka juutalaissyrjinnän takia kääntyi luterilaiseksi. Päästyään ylioppi-
laaksi vuonna 1835 Karl Marx ryhtyi opiskelemaan lakia Bonnin yli-
opistossa. Vuonna 1836 hän siirtyi opiskelemaan Berliiniin. Jenan 
yliopisto myönsi Marxille filosofian tohtorin arvon vuonna 1841.

Vuoden 1848 alussa Marx laati Friedrich Engelsin kanssa lento-
lehtisen Kommunistisen puolueen vaatimukset Saksassa. Sen tarkoi-
tuksena oli rohkaista porvaristoa kapinoimaan. Lehtisessä vaadittiin 
mm. progressiivista verotusta. Helmikuussa 1849 Marx oli oikeudessa 
syytettynä kapinaan yllyttämisestä. Syyte perustui hänen johtaman-
sa työväenkomitean julistukseen, jonka mukaan ”veron pakko-ottoa 
on vastustettava kaikkialla kaikin tavoin”. Lautamiehet kuitenkin 
vapaut tivat Marxin, sillä heidän mukaansa hänellä oli perustuslailli-
nen oikeus esittää asiansa.

Vuonna 1864 Ranskan ja Saksan työväenjärjestöt perustivat Työ-
väen internationaalin, josta oli tarkoitus tulla maailmanlaajuinen 
työläisliikettä yhdistävä organisaatio. Marx toimi aktiivisesti sen joh-
totehtävissä. Tämä ns. ensimmäinen internationaali päättyi hajaan-
nukseen 1870-luvun alussa. Sen seuraajaksi perustettiin vuonna 1889 
ns. toinen internationaali, joka oli sosialidemokraattisten puolueiden 
kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Toisen internationaalin perua on 
niin vapunpäivän työväenjuhlaluonne kuin kansainvälinen naisten-
päiväkin. Käytännössä internationaali tuotti paljon julkilausumia 
mutta vain vähän käytännön toimintaa. Virallisesti toinen interna-
tionaali purkautui vuonna 1916.

Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) perustettiin elokuussa 1918 
Moskovassa. Perustajat olivat lähinnä Venäjälle Suomen sisällissodan 
jälkeen paenneita punaisia ja heidän hallitsemansa kansanvaltuuskun-
nan jäseniä, joista monet olivat toimineet aiemmin SDP:n johtoteh-
tävissä. SKP oli perustamisestaan lähtien kielletty Suomessa, ja monet 
sen johtajista oleskelivat Neuvostoliitossa.
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Venäjän kommunistisen puolueen (bolševikkien) aloitteesta perus-
tettiin keväällä 1919 Moskovassa kansainvälinen yhteistyöjärjestö 
Kommunistinen internationaali (lyh. Komintern). Sen tarkoituksena 
oli kansainvälisen porvariston kukistaminen työväenluokan (prole-
tariaatin) nimissä. Komintern oli tiukasti keskitetty ja kurinalainen 
maailmanpuolue, jonka kansallisuuksien mukaan järjestetyt jäsenjär-
jestöt eli kommunistiset puolueet olivat keskusorganisaatiolle alistei-
sia osastoja. Jäsenjärjestöille tarkoitetut julistukset, päätöslauselmat 
ja ohjesäännöt loivat perustaa vallankumoukseen valmistautumiselle 
Euroopassa. Järjestön toimeenpanevassa komiteassa toimivat SKP:n 
edustajina Yrjö Sirola ja Kullervo Manner, sihteeristössä ja kontrolli-
komiteassa oli Otto Wille Kuusinen.

SKP rakensi 1920-luvun alussa Suomeen maanalaisen verkoston, ja 
puolueella oli vaikutuksensa moniin julkisiin järjestöihin, esimerkiksi 
Suomen Sosialistiseen Työväenpuolueeseen (SSTP). SSTP perustettiin 
toukokuussa 1920 Helsingin työväentalolla. Mukana oli 82 osanot-
tajaa, jotka edustivat 42:ta järjestöä. Uusi puolue päätettiin perustaa, 
kun kommunisteja lähellä olleet vasemmistososiaalidemokraatit jäivät 
vähemmistöön SDP:ssä. Pääosa perustajista oli saanut tuomion osalli-
suudesta sisällissotaan. Toisen kokouspäivän iltana SSTP päätti liittyä 
Kominterniin, jolloin poliisit hajottivat kokouksen ja pidättivät siihen 
osallistuneita. Osa sai vankeustuomion.

SSTP:n lakkauttamista vaadittiin koko sen olemassaolon ajan. Sen 
jäseniä vangittiin tasaisin väliajoin, ja puolueen lehtiä yritettiin jatku-
vasti estää ilmestymästä. Alkuvuodesta 1923 puolue vaihtoi nimensä 
Suomen Työväenpuolueeksi eli poisti viittauksen sosialismiin. Saman 
vuoden elokuussa pidätettiin puolueen eduskuntaryhmä, puoluetoi-
mikunta, sihteeristö ja piirijärjestöjen jäsenet sekä muut toimihenki-
löt. Puolueen kirjapainon toiminta ja lehdet kiellettiin. Pidätyksiä ja 
toiminnan kieltämistä perusteltiin varsinkin väitteillä yhteyksistä lait-
tomaan kommunistiseen puolueeseen. Etsivä Keskuspoliisi oli saanut 
Saksan turvallisuuspoliisilta tietoa Kominternin kapinahankkeesta, 
jonka pelättiin leviävän Suomeen.

SSTP osallistui eduskuntavaaleihin sitä varten perustetulla Suomen 
Työväen Keskusvaalikomitealla, johon edustajia nimesivät SSTP:n 
lisäksi mm. Suomen Ammattijärjestö (SAJ) ja Sosialistisen työväen 
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ja pienviljelijöiden vaalijärjestö. Keskusvaalikomitea sai 1920-luvun 
eduskuntavaaleissa 18–27 kansanedustajaa.

Suomen Työmies oli Helsingissä vuosina 1920–1923 ilmestynyt 
SSTP:n sanomalehti, joka ilmestyi kuudesti viikossa. Tämä puo-
lueen pää-äänenkannattajana toiminut lehti lakkautettiin määrä-
ajaksi syksyllä 1921, jolloin sen tilalla ilmestyi Uudenmaan piirin 
äänenkannattajana esiintynyt Suomen Työläinen. Vuoden 1922 alussa 
Suomen Työmiestä julkaissut Osakeyhtiö Työ hankki oman kirjapai-
non Amerikan suomalaisen sosialistijärjestön lahjoittamilla varoilla. 
Viranomaiset lakkauttivat lehden pysyvästi elokuussa 1923, ja syys-
kuussa lehden seuraajaksi perustettiin Työväenjärjestöjen Tiedonantaja.

Suomen Ammattijärjestö (SAJ) oli vuosina 1907–1930 toiminut 
Suomen ensimmäinen ammatillinen keskusjärjestö. Se toimi yhteis-
työssä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen kanssa luokkatais-
telulinjalla. SAJ:n liittojen jäsenmäärä nousi erittäin voimakkaasti 
keväällä 1917. Marraskuussa 1917 SAJ päätti järjestää yleislakon, 
jonka tavoitteena olivat kahdeksan tunnin työpäivä ja yleinen ja 
yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa. Eduskunta hyväksyi nämä 
vaatimukset ja lakko loppui, mutta lakon aikana sattuneet yhteenotot 
osaltaan kärjistivät Suomen sisäistä tilannetta.

Sisällissotaan SAJ:n jäsenet osallistuivat pääosin punaisten puolel-
la. Sodan päätyttyä valkoiset hajottivat kaikki ammatilliset järjestöt, 
mutta joulukuussa 1918 SAJ sai luvan jatkaa toimintaansa. Uudelleen 
rakennetussa SAJ:ssa enemmistön saivat kommunistit ja vasemmisto-
sosialistit. SAJ oli myös perustamassa SSTP:tä vuonna 1920. SAJ:n 
ja sen jäsenjärjestöjen toiminta kiellettiin 6. heinäkuuta 1930, juuri 
lapuanliikkeen talonpoikaismarssin alla. Syyskuun lopussa 1930 sisä-
asiainministeriö lakkautti kaikki SAJ:n ja sen jäsenliittojen järjestöt. 
Sosiaalidemokraatit ja vasemmistososialistit perustivat lokakuussa 
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK).

3.5.2 Sanomalehtien verolakkokirjoituksia

Uudessa Suomessa julkaistiin 15.2.1920 (s. 7) nimimerkki Henrikin 
kirjoitus. Sen mukaan Suomen kansa oli itsenäiseksi päästyään täysi-
valtaisten edustajiensa kautta sangen reippaasti verottanut itseään, 
mutta se ei ollut osoittautunut yhtä reippaaksi lupaamiaan veroja 
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maksamaan, vaan oli keksinyt jos jonkinlaisia konsteja päästäkseen 
veroista, jotka köyhä vapaavaltio niin kipeästi tarvitsee; kukaan ei ole 
tehnyt suoranaista verolakkoa.

Oikeistolainen lehti Suomen Jääkäri julkaisi 10.3.1920 (s. 4) uuti-
sen ”Verolakko tulossa”, jonka mukaan Savon Kansa -lehdelle oli 
ilmoitettu, että maanviljelijät ja työläiset tyytymättöminä nykyiseen 
menoon aikoivat useissa paikoin Suomea kieltäytyä verojen maksusta.

Savon Kansa, joka oli sosialidemokraattien vasemmisto-opposition 
lehti, kirjoitti 20.3.1920 (s. 4) sosialistisesta maatalousohjelmasta 
julkaisten Sulo Wuolijoen50 sosialidemokraattien puoluekokoukselle 
joulukuussa 1919 antaman lausunnon. Siinä Wuolijoki myös kertoi 
kuulleensa maaseudulla kulkiessaan monin paikoin talollisten puhu-
van verolakosta, vaikkei kukaan ollut sellaiseen lakkoon agiteerannut. 
Hän totesi, että jos joku hurjapäinen rupeaisi agiteeraamaan vero-
lakkoon, niin sillä olisi talollisten keskuudessa hyvä maaperä.

Aamulehti julkaisi 8.9.1920 (s. 7) uutisen kommunistien maanalai-
sesta kiihoitustyöstä. Kiihoituskirjallisuuden levittämisestä oli valtiol-
lisen poliisin tutkimusten perusteella asetettu syytteeseen kirvesmies 
Kaiho Pirkkalasta ja kattilaseppä Nieminen Tampereelta. Heidät oli 
tavattu levittämässä Punainen lippu -nimistä SKP:n kotimaisen kes-
kuskomitean julkaisua 11/1920. Julkaisussa sanottiin, että ainoa teho-
kas keino järjestelmän kaatamiseksi oli lakko ja että joukkolakoilla 
horjutetaan lahtarivaltaa ja pelastetaan tovereita. Julkaisussa yllytettiin 
järjestämään työlakkoja ja jättämään verot maksamatta ja kehotta-
maan tovereitakin verolakkoon; jokaista kehotettiin myös opettele-
maan aseiden käyttöä ja hankkimaan ampuma-ase ja pat ruunia.

Vuonna 1921 Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen lehti Suo-
men Työmies julkaisi suuren määrän verolakkokirjoituksia. Lehdessä 
29.4.1921 (s. 1) kerrottiin sen päätoimittajaa vastaan rikoslain 16 
luvun 8 §:n perusteella nostetusta kanteesta ja annetusta sakkotuo-
miosta. Syyte perustui lehdessä julkaistuun kunnanvaltuutetulle 
osoitettuun ohjeeseen. Ohjeen mukaan kaikki rasitukset tuli pyrkiä 
siirtämään omistavien luokkien kannettavaksi ja köyhälistö vapautta-
maan kunnallisista veroista siitäkin huolimatta, että porvarillinen laki 

50 Sulo Wuolijoki (1881–1957) toimi SDP:n kansanedustajana 1907–1913. Hän 
oli vuodet 1908–1923 avioliitossa Hella Wuolijoen kanssa.
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ei sellaista tunnustanut. Kanneviskaalin mielestä kysymys oli kehotta-
misesta verolakkoon. Seuraavana päivänä lehti (s. 7) totesi, että sakko 
ei tullut verolakkoon yllyttämisestä vaan kehotuksesta tottelematto-
muuteen lakia vastaan.51

Suomen Työmiehessä 24.6.1921 (s. 1) oli kirjoitus ”Työläiset ja 
verot – Pikkuporvarit kieltäytyvät niitä maksamasta”, jossa todettiin 
mm. seuraavaa:

Kapitalistisen järjestelmän säilymisen välttämättömänä ehtona on voi-
makas valtiomahti. Valtiota tarvitsee omistava luokka valta-asemansa 
säilyttämiseksi ja erityisesti työväenluokan vallankumouspyrkimysten 
kukistamiseksi. Ollakseen tehokas täytyy sillä olla suuret poliisivoimat, 
mahtavat armeijat ja ns. suojeluskunnat. Tällaiset maksavat niin paljon, 
ettei niitä omistava luokka yksin kustanna, vaikka ne yksin niitä tarvitse-
vat. Niiden ylläpitokustannukset kiskotaan kansalta sekä välillisinä että 
välittöminä veroina. Suunnaton verotuksen suureneminen on synnyttä-
nyt tyytymättömyyttä jo keskivarakkaan talonpoikaiston ja pikkuporva-
riston piireissä. Heitäkin, puhumattakaan työläisistä, alkaa rasitus painaa 
kestämättömyyteen, sillä rikkaat suuromistajat, joille verojen suoritus 
kuuluisi, eivät niitä maksa siinä määrin kuin kuuluisi.

Näin tapahtuessa joutuvat työläiset ja vähemmän varakkaat talonpojat 
ja porvarit sekä virkamiehet maksamaan sotajoukkojen, poliisivoimain ja 
suojeluskuntien ylläpitämiset. Tästä tietoisena on joillakin paikkakunnilla 
ryhdytty toimenpiteisiin verorasitusten helpottamiseksi. Niinpä Kotkas-
sa 12.6. pidettiin kokous, johon otti osaa pikkuporvareita, liikemiehiä 
ja virkamiehiä, jotka kokouksessaan päättivät ryhtyä toimenpiteisiin 

51 Rikoslain 16 luvun 8 § kuului tuolloin seuraavasti:
Joka julkisesti väkijoukossa taikka kirjoituksella tahi muulla esittelyllä, min-

kä hän on levittänyt taikka julki pannut tahi näkyville asettanut, on koettanut 
vietellä rikokseen, tuomittakoon, jos sen johdosta rikos tahi rangaistava yritys 
tehtiin, yllyttäjänä. Jos kehoituksesta ei sellaista seurannut, rangaistakoon syylli-
nen, jos hän koetti vietellä valtiopetokseen, maanpetokseen, kapinaan, murhaan, 
ryöstöön tahi sellaiseen rikokseen, joka tuottaa yleistä vaaraa hengelle, terveydelle 
tahi omaisuudelle, kuritushuoneella enintään viideksi vuodeksi taikka vankeu-
della vähintään kuudeksi kuukaudeksi, mutta jos hän kehotti muuhun rikok-
seen, vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi tahi sakolla. Älköön hänelle 
kuitenkaan tuomittako kovempaa rangaistusta kuin mitä yllytyksestä rikokseen 
olisi saattanut tulla.

Jos joku sanotulla tavalla kehottaa tottelemattomuuteen lakia tahi laillisia 
sääntöjä vastaan taikka ylistää tahi koettaa uskotella rangaistavuudesta vapaaksi 
tekoa, josta laissa on rangaistuksen alainen, rangaistakoon vankeudella korkein-
taan yhdeksi vuodeksi, tahi sakolla.
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verotuksen kumoamiseksi. Muuten on ihmeteltävää, etteivät työläiset ole 
ottaneet kokoukseen osaa ensinkään. Työläisiä, pikkutalonpoikia, torp-
pareita ja virkamiehiä on nälkä kiusaamassa, vaikka eivät yrittäisikään 
maksaa nykyisiä hirvittävän raskaita veroja, sillä tulot eivät ole menoja 
vastaavat. 

Sosialisti, joka oli Turussa ilmestynyt SDP:n lehti, julkaisi 7.7.1921 
(s. 2) kirjoituksen Umpikujassa. Siinä todettiin:

Syynä umpikujaan on mm. se, että tämän vuoden menosäännöt pakotta-
vat korkeaan taksoitukseen. On tunnettua, että työtätekevä kansa yleensä 
nurisematta kantaa verraten raskastakin verotaakkaa, jos se tietää, että 
yhteiskunnalle ja välillisesti itselleenkin siitä on hyötyä. Mutta jos se tie-
tää, ettei veroista kertyneistä varoista koidu kansalle hyötyä, niin on itse 
veronmaksukin vastenmielistä.

Sitä vastenmielisempää on veronmaksu, jos veroilla kootut varat 
suorastaan käytetään vahingollisiin tarkoituksiin. Kunnallismaksuja on 
työväkikin niukoista tuloista maksanut verraten suopealla mielellä. Vas-
tenmielisesti sitä vastoin ovat kirkon ja papiston ylläpitämiseksi otetut 
varat yleensä suoritetut. Ainoastaan ”ryöstämällä” näitä useasti on voitu 
periä. Ja ne ovat olleet kuitenkin suhteellisen pienet verrattuina kunnal-
lisveroihin.

Meillä on nykyään kunnallisellakin alalla jouduttu samanlaiseen 
asemaan. Rahoja ei ainoastaan tuhlata hyödyttömiin tarkoituksiin. 
Niitä tuhlataan kunnissa miljoonittain suorastaan kansalle vihamieli-
siin ”tarpeisiin”. Emme tarvitse sanoa, mitä nämä tarkoitukset ovat, 
sillä jokainen ymmärtää, että tarkoitamme suojeluskuntamäärärahoja, 
”sankaripatsas”rahoja j.n.e. [- -] Ala, johon kunnallisia varoja muuten 
tuhlataan suhteettoman paljon, on poliisilaitokset.

Ei ole ihmeellistä, jos syntyy ajatus verolakosta. Sillä ei tosin pitkälle 
päästä. Ellei välittömiä veroja makseta, niin otetaan välillisiä. Ja maksulak-
koa tulevat porvarit käyttämään poliittisten taistelun keinona. Riistetään 
veronmaksulakon tekijöiltä kunnallinen äänioikeus.

Menojen supistus on välttämätön. Etupäässä on huomio vihdoinkin 
kiinnitettävä fascistiliigoihin. Rikollista toimintaa eivät kunnat saa kan-
nattaa – pennilläkään. 

Suomen Työmies jatkoi veroteemasta kirjoittamista 19.7.1921 (s. 1) 
otsikolla ”Verorasitus ylivoimainen – Tällä kertaa Raumalla”. Kir-
joituksessa viitattiin Kotkan verolakkoon ja todettiin, että nyt oltiin 
Raumalla samassa asemassa. Sielläkään veroja ei voida maksaa, kos-
ka sielläkin nousevat kaupungin menot, suojeluskuntamenot niihin 
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luettuina, niin korkeiksi, että vähempiosaisten on niitä mahdoton 
suorittaa. Suuromistajat, tehtailijat, liikemiehet ja suurtilalliset kei-
nottelevat itsensä vapaiksi kaikista menoista. Pääoma kiskoo ja nylkee 
talonpoikaa ja palkkatyöläistä yhtä tunteettomasti.

Heinäkuun lopussa (31.7.1921, s. 3) Suomen Työmies selosti 
veronmaksajain kokousta Turussa:

Työväentalon pihamaalla oli arviolta 1 500 henkeä. Kokouksessa saivat 
taksoituksen toimittajat, vanhentunut verolainsäädäntö, kapitalistien 
kunnallispolitiikka ja koko kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä ankaran, 
ansaitun arvostelunsa. Ehdotettiin verolakkoakin, mutta sitä ei vielä täs-
sä kokouksessa lyöty kiinni. Sen sijaan hyväksyttiin odottavalle kannalle 
jäänyt ponsi, jonka mukaan kunnanvaltuustossa toimivien palkka- ja pik-
kutuloistaan elävien kuntalaisten edustajien oli toimittava mitä nopeim-
miten sen eteen, että kenenkään palkka- ym. pikkutuloistaan verotetun 
veroja ei saa periä ryöstötietä palkasta, tai muilla samanlaisilla konsteilla, 
ennen kuin nykyinen väärä ja epäinhimillinen veroperuste on korjattu. 
Sen sijaan verot oli heti koottava pääomienomistajilta, tehtailijoilta ja 
suurliikemiehiltä sekä tarkastettava, pitävätkö suuromistajien todelliset 
liikevoitot yhtä ilmoitettujen voittojen kanssa.

Suomen Työmies kirjoitti 12.8.1921 (s. 1), miten valtio (”valkea val-
ta”) kilvan kuntien kanssa riistää työtätekevien ja pikkueläjien viimei-
setkin pennoset veroihin, että rikkaat voisivat elää yltäkylläisyydessä. 
Viitattiin myös Kotkan ja Turun kokouksiin, joissa oli käsitelty vero-
lakkoa, sekä siihen, että Raumalla oli jätetty suuret veromäärät mak-
samatta.

Suomen Työmiehessä 17.8.1921 (s. 3) oli kirjoitus raitiotieradan 
rakentamisesta Helsingissä Käpylään. Juttu liittyi kommunistien ja 
sosialidemokraattien jännitteeseen. Sosialidemokraattisen puolueen 
taloudenhoitajan sanottiin väittäneen, että kyseinen lehti jatkuvasti 
yllyttää verolakkoon ja että siksi ei kerry varoja radan rakentamiseen: 
Ei veroja, ei mitään työtä, ei muuta kuin lakkoja yhtämittaa ja laiskot-
telemista. Mitenkä rahatta rakennetaan? Eiväthän kommunistit tar-
vitsekaan raitiotietä esikylään, koska he eivät halua töissäkään käydä. 
Lakkoa pidellessä on aikaa kävelläkin lakkokokouspaikoille.

Erästä Kajaanissa pidettyä kokousta selostettiin Suomen Työmie-
hessä 18.8.1921 (s. 3) seuraavasti otsikolla Pieneläjäin verorasitus – 
Kajaanin työväestö toteaa sen sietämättömäksi ja uhkaa verolakolla:
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Kajaanin työväentalon pihamaalla pidettiin viime sunnuntaina yleinen 
veronmaksajien kokous, johon oli saapunut noin 400 henkeä keskuste-
lemaan niistä keinoista, joihin verojen kiristystä kärsivän vähävaraisen 
väestön olisi ryhdyttävä. Kokous hyväksyi yksimielisesti seuraavat ponnet 
kokouksen päätökseksi:

Maksukyvyttömiltä on verojen ryöstö lakkautettava, olkoon kysy-
mys työpalkasta, maasta tai muusta talouteen kuuluvasta omaisuudesta. 
Kokous pitää verojen ryöstön maksukyvyttömiltä veriverona ja tuomitsee 
sen epäinhimilliseksi.

Verotusjärjestelmä on järjestettävä sellaiseksi, että verot todellisuudessa 
joutuvat pääomanomistajien maksettavaksi ja palkkatyömies, pienviljeli-
jä ja pikkuvirkamies vapautuvat verorasituksista. Kaikenlainen verojen 
kiristys tullien y. m. välillisten verojen muodossa on lopetettava, koska 
ne enimmin rasittavat vähävaraisia.

Jos kapitalistinen järjestelmä tulee yhä edelleenkin osoittamaan halut-
tomuuttaan verotusolojen järjestämiseksi vähäväkisille siedettävään 
suuntaan, ovat veronmaksajat pakotetut turvautumaan heille ainoaan 
käytettävissä olevaan keinoon, veronmaksulakkoon.

Suomen Työmiehessä 18.8.1921 (s. 2) todettiin, että äärimmilleen 
kiihottunut työväki, jos sitä ahdistetaan kuten metsänpetoa, voi epä-
toivoissaan ottaa aseekseen esim. veronmaksulakon. Siihen yhtyisi 
sangen pian myös pikkuporvaristo. Mitenkäs silloin suu pannaan? 
Millä varoilla palkataan ulosottomiesten lauma – ja mitä työläiseltä 
ryöstetään? Verolakkoonkaan emme ole kuitenkaan kehottaneet, lehti 
jatkaa.

Suomen Työmiehessä 30.8.1921 (s. 2) selostettiin pari päivää aiem-
min Turussa pidettyä kokousta: 

Turun kuljetustyöläisten pitämässä kokouksessa keskusteltiin kunnallis-
verotuskysymyksestä ja olivat kaikki kokouksessa olijat sitä mieltä, että 
verotus on epäjohdonmukainen, kun otetaan huomioon rahan nykyinen 
arvo. Vielä todettiin se tosiasia, että työläiset, vaikka heillä olisi kuinka 
hyvä halu maksaa veronsa, eivät sitä voi tehdä sen takia, että suurin osa 
heistä on pakotettu olemaan vailla ansiotyötä, joten porvaristo korkei-
den verojen ja työttömyyden järjestämisellä pakottaa työläiset vastoin 
tahtoakin verolakkoon. Kokous totesi, että porvaristo ensin ajettuaan 
yhteiskuntatalouden auttamattomasti karille tahtoo sen siitä pelastaak-
seen heittää kaiken taakan työtätekevän luokan kannettavaksi. Kokous 
vaati, että kaikenlaisten verojen väkivalloin uloskiskominen työläisiltä 
ehdottomasti lopetetaan.
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Raumalla pidettyä kokousta selosti Suomen Työmies 2.9.1921 (s. 2) 
seuraavasti:

30.8.1921 pidettiin Rauman Työväentalolla Sosialistisen Kunnallisjärjes-
tön kutsusta yleinen veronmaksajain kokous. Kokouksessa oli runsaasti 
saapuvilla työläisiä sekä n. s. pikkuporvaristoa, kuten käsityöläismestarei-
ta, talonomistajia, teollisuusvirkailijoita j. n. e. Alustuksessa selostettiin 
verojen kiskomisen olevan porvarillisen yhteiskunnan välttämätön pys-
tyssäpitämisehto ja esitettiin syitä verojen alati jatkuvaan kohoamiseen 
kiinnittäen lopuksi erikoista huomiota kunnallisveroihin, jotka olivat 
kohonneet siinä määrässä, että niiden maksaminen näytti mahdottomal-
ta. Kaikissa puheenvuoroissa oltiin alustajan kannalla. Keskustelusta sai 
sen käsityksen, ettei Raumalla o!e verolakko mahdollista eikä tarpeellista, 
koska palkkatyöväestö ja muut pieneläjät ovat jo putipuhtaiksi riistettyjä. 
Paikkakunnan työläisten taloudellinen taso oli siksi huono, että verojen 
maksaminen oli mahdotonta. Kaupunginvaltuuston oli estettävä verojen 
ulosottoryöstöt kaikilta varattomilta. Kunnallista äänioikeutta ei saa riis-
tää niiltä, jotka varattomuuden tähden ovat jättäneet veronsa maksamatta.

SDP:n vasemmistoa edustanut Vapaa Sana kirjoitti 9.11.1921 (s. 3) 
työläisten suuresta kokouksesta Jyväskylässä:

Viime sunnuntaina oli Jyväskylän ja sen lähiympäristön työläisillä yhtei-
nen kokous, jossa osanottajia oli 250 henkeä. Työttömyys, pienet palkat 
ja elinkustannusten kalleus on koko maahan nähden saattanut työläiset 
niin ahtaaseen taloudelliseen hätään ja puutteeseen, ettei yhä lisääntyvien 
verojen suoritus voi olla mahdollinen, vaan jäävät verot pakostakin suo-
rittamatta ilman tahtoa.

Kurjuuden poistamiseksi on vain kaksi mahdollisuutta: kunnanval-
tuuston on ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, ettei kunnallisveroista 
työläisten ainoita huonekaluja ulosmitata, tai kunnanvaltuuston on vaa-
dittava, että työnantajat maksavat työläistensä verot. Ellei näillä toimilla 
saada verokurjuutta poistetuksi, ei jää muuta mahdollisuutta kuin vero-
lakko. Tällaiseenkin keinoon on jo useissa kohdin maata ryhdytty ja on 
hyvin luultavaa, että tämäkin ajatus kehittyy yhä yleisemmäksi.

Marraskuussa 1921 useat vasemmiston sanomalehdet julkaisivat kir-
joituksen SAJ:n esityksestä, joka koski työttömyyden poistamista ja 
työläisten vapauttamista verojen suorituksesta. Seuraavanlainen juttu 
oli Suomen Työmiehessä 13.11.1921 (s. 1), Työn Voimassa 14.11.1921 
(s. 1), Suomen Sosialidemokraatissa 15.11.1921 (s. 4) ja Vapaudessa 
16.11.1921 (s. 1):
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Työttömyyden poistamiskysymyksen yhteydessä on pidetyissä kokouk-
sissa kiinnitetty suurta huomiota verotuskysymykseen ja verotusolojen 
uudistamiseen. Yleensä on asetuttu sille kannalle, ettei kunnallisia sen 
paremmin kuin muitakaan veroja saisi työttömiltä ja muuten maksuky-
vyttömiksi joutuneilta työläisiltä ulosmittauksen kautta ryöstää. Onpa 
tässä suhteessa lausuttu uhkauksiakin, että jos ei muuten saada verotuk-
sesta aiheutuvaa kurjuutta poistettua päiväjärjestyksestä, käy pakolliseksi 
julistaa yleinen verolakko verojen ulosmittauksen vastustamisen lisäksi. 
On todettu, että nykyinen veroperuste on aivan väärä, sillä laki, jonka 
mukaan verotus toimitetaan, on kokonaan vanhentunut. Työläisiä ja mui-
ta pikkueläjiä verotetaan nykyisin paikasta joka penniltä vähimmässäkään 
määrin huomioon ottamatta sitä seikkaa, että nykyään maksettavat paikat 
eivät kunnolleen riitä edes elatuskustannuksiin ja vuokraan, kun taas teh-
tailijoita ja suurliikemiehiä verotetaan ainoastaan liikevoitosta ja siitäkin 
useissa tapauksissa kaikenmoisten keljuilemisten ja siirtojen kautta jää 
suuri osa verottamatta.

Suomen Ammattijärjestön toimeenpaneva valiokunta kokouksessaan 
10.11.1921 päätti suurten työläisjoukkojen valtuuttamana esittää, että 
hallituksen on heti tehtävä eduskunnalle esitys työttöminä ja muutenkin 
taloudellisessa vaikeassa asemassa olevien työläisten veroista vapautta-
miseksi, kuitenkin ottaen huomioon sen, ettei tämä vapauttaminen saa 
aiheuttaa vaalioikeuden menettämistä, ja että hallituksen on ensi tilassa 
valmistettava eduskuntaesitystä verotuslakien uudistamiseksi työläisten ja 
muiden pikkueläjien verokuorman helpottamiseksi.

Vuoden 1922 alussa oli Suur-Karjalassa (24.1.1922), Keski-Uusimaas-
sa (25.1.1922) ja Etelä-Savossa (26.1.1922) seuraavanlainen kirjoitus 
otsikolla ”Väärentämätöntä bolshevismia”:

Meillä ja muualla bolshevistisessä sanomalehdistössä usein näkyy keho-
tuksia tehdä verolakko. Kun kehotus verolakkoon on oikein esimerkilli-
nen ilmiö, niin ansaitsee se tulla tarkastetuksi.

Yhteiskunnan jäsenten yhteiskunnan tarpeisiin suorittama vero on 
yhteiskunnallisen velvollisuuden täyttämistä. Tämän yksilöjen yhteiskun-
nallisen velvollisuuden täyttämisen koettavat kommunistit verolakkoon 
kiihottamalla kieltää. Mutta paitsi sitä, että yhteiskunnallisten velvolli-
suuksien täyttämisestä kieltäytyminen on tähdätty suoraan yhteiskuntaa 
vastaan ja sellaisena ehdottomasti rikollinen ja rangaistava, on se myös 
täysin sopusoinnussa kommunistisen hengen kanssa. Kommunismihan on 
juuri sitä, että yhteiskunnallisia oikeuksia ja etuja voi saada ilman vastaavi-
en velvollisuuksien suorittamista. Kommunistit nimittäin opettavat, että 
kaikilla on oikeus ilman muuta saada ne oikeudet ja edut kuin toisetkin ja 
siten siis kieltävät velvollisuuksien yhteiskunnallisen merkityksen. Helppo 
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on käsittää, millaiseksi sellainen yhteiskunta elämä muodostuu, jossa 
velvollisuuksia ei tarvita oikeuksien ja etujen saantiin. Sellaisessa yhteis-
kunnassa ei kukaan tee mitään, ei yhteiskunnan eikä myöskään itsensä 
hyväksi, vaaditaan vain, että yhteiskunnan on kaikista pidettävä huoli.

Seurauksena voi silloin olla vain sellainen kaiken tuottavan työn ja 
yhteiskunnalle hyödyllisen toiminnan kuoleutuminen ja yleinen puute ja 
kato niinkuin Neuvosto-Venäjällä on käynyt. Samanlainen on verolakko 
ja sellaisena siis ankarasti tuomittava.

Vuonna 1925 Ilkka (8.6.1925 s. 1) ja Vaasa (9.6.1925 s. 2) kirjoittivat 
Vaasan verolakoista ja totesivat Vaasan kaupungissa tilintarkastajien 
huomauttaneen siitä, että veronkanto suoritettiin liian hitaasti. Kau-
punginvoudin mukaan veronkantoa ei ollut viivytetty, vaan tehok-
kuus riippui työn paljouden ja työvoiman välisestä suhteesta. Vaasa 
kuului niiden kaupunkien joukkoon, jotka suhteellisen hyvin oli-
vat selviytyneet yleisestä verolakosta ja siitä vaikeasta taloudellisesta 
ahdingosta, joka alkoi vuoden 1921 lopulla, ja uusista veroista.

Suomen Sosialidemokraatissa 2.6.1927 (s. 7) ja Vapaudessa 22.6.1927 
oli kirjoitus, jossa arvosteltiin Suomen Sosialistisen Työväenpuoleen 
verotuspolitiikkaa. Kirjoituksessa lausuttiin:

Kuten tunnettua, on yhtenä hyvin suosittuna tunnuslauseena kommu-
nistien politiikassa: ”Työläiset vapaaksi verosta, verot rikkaitten makset-
tavaksi.” Tämän tunnuslauseen todellisen sisällön tulee Suomen Työmies 
paljastaneeksi sanoessaan, että ”on petosta puhua köyhälistölle ja työtä-
tekeville mahdollisuudesta porvarillisen valtion puitteista saada verorasi-
tukset kapitalistien kannettavaksi. Se voidaan toteuttaa vain poistamalla 
porvarillinen valtio.” ”Tätä taistelua (verotuskysymyksessä) käy Suomen 
Sosialistinen Työväenpuolue kaikin voiminensa osottaakseen näiden vaa-
timusten toteuttamisen mahdottomuus kapitalismin puitteissa.” Edelli-
sen lausunnon tapaamme Suomen Työmiehen palstoilla vuonna 1921, 
jälkimmäinen on otettu vuonna 1922 pidetyn puolueneuvoston kokouk-
sen päätöslauselmasta.

Vuoden 1921 toukokuulla kirjoittaa Suomen Työmies: ”On säälittävää 
nähdä porvarien ja sosialidemokraattien puuhaavan verotuskysymyksen 
kimpussa.” Omasta puolestaan suosittelee lehti verotuslakkoa. Ja saman 
vuoden kesällä järjestettiin ympäri maata kommunistien toimesta veron-
maksajien kokouksia, joissa hyväksyttiin päätöslauselmia verolakon puo-
lesta. Lehdet, jotka olivat yllyttäneet verolakkoon, saivat painokanteita. 
Verotushelpotuksista ei siis ollut kysymys. Kysymyksessä oli vain päästä 
vaikuttamaan joukkoihin tämän kysymyksen avulla ja marttyyrin säde kehä 
pään päällä. Jos kohta meidän kommunistimme eivät enää uskallakaan 
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propageerata verolakon puolesta, ei heidän tarkoituksensa tämän kysy-
myksen ympärillä toimimisesta ole kuitenkaan muuttunut. Kun sosiali-
demokraattinen hallitus teki esityksen verovapaan minimin korottamisesta 
kunnallisverotuksessa ja kun tämä ehdotus oli tullut hylätyksi eduskunnas-
sa porvariston äänillä, kirjoitti Tiedonantaja sosialidemokraattien keplo-
telleen verotusasiassa, kun eivät tämän hylkäävän päätöksen jälkeen enää 
katsoneet voivansa lähteä kommunistien mukana vaatimaan vielä suurem-
pia verohelpotuksia. Ja tällaisen kannan otti Tiedonantaja siitä huolimatta, 
että kommunistit itse luopuivat esityksestään asian toisessa käsittelyssä ja 
kolmannessa käsittelyssä esitys yksimielisesti hylättiin.

Syksyllä 1929 kommunistien yleisorganisaattorilta Ville Honkaselta 
tavattuja Kominternin toimintaohjeita Suomen kommunistiselle puo-
lueelle ja eduskuntaryhmälle käsiteltiin Uudessa Suomessa 22.2.1930 
(s. 1), Perä-Pohjassa 17.7.1930 (s. 1), Kyrönmaassa 22.7.1930 (s. 3) ja 
Heinolaisessa 24.7.1930 (s. 1) seuraavasti:

Suomalaisten kommunistien jyrkimmät ainekset ovat tämän tästä julki-
sessa esiintymisessään väittäneet vääriksi väitteet, että heidän toimintaansa 
ohjataan Venäjältä käsin. Viimeksi yritti kommunistinen kansanedustaja 
Rötkö ns. työttömäin kokouksessa Helsingissä viime keskiviikkona väittää 
samaa ja koetti saada väitteelleen kuulijajoukkonsa todistuksen, siinä kui-
tenkaan onnistumatta. Vaikka Suomen kommunistisen puolueen, joka on 
virallisesti lakkautettu, mutta toimii sittenkin, pääjohdon sijaitseminen 
Venäjällä onkin yleisesti tunnettu asia, jota kommunistien oikeistoainek-
setkaan eivät kiellä, on mielestämme syytä julkaista eräitä otteita niistä 
laajoista ohjeista, jotka Suomen kommunistinen puolue viimekesäisessä 
kongressissaan valmisti ja jotka ovat saaneet Kominternin hyväksymisen, 
ja joissa määritellään, miten Suomen kommunistisen puolueen ja edus-
kuntaryhmän on toimittava kaikissa nykyhetkellä tärkeissä kysymyksissä. 
Ohjeet on tavattu kommunistien Suomen Byroon jäsenen ja yleisorgani-
saattorin Ville Honkasen papereista.

Eduskuntaryhmän tehtävänä on taistella kaikella voimalla työtäteke-
vien aseman helpottamiseksi, esittäen vaatimuksen niiden kokonaan 
veroista vapauttamiseksi ja verorasituksien siirtämisestä riistäjien kannet-
tavaksi kokonaisuudessaan, vaatimalla samalla riistäjien verottamisessa 
voimakasta asteittain nousevaa verotusta (progressionia) tulojen mukaan. 
Pääasia tässä, kuten kaikessa ryhmän esiintymisessä, on noskein ja porva-
riston paljastaminen työtätekeville niiden verotus-”uudistuksien” valossa.

Eduskuntaryhmän on vastustettava ja äänestettävä vastaan eduskun-
nassa käsillä olevaa porvariston uutta verotuslakia, paljastaen ja osoittaen, 
että se tehostaa työväen ja köyhän talonpoikaiston sekä muitten omal-
la työllään elävien veroilla riistämistä, lisää lahtarivirkakuntaa ja saattaa 
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veronylkemisen (myös kunnallisen) entistä täydellisemmin porvarillisen 
keskusvallan käsiin ja lisää sen byrokraattisia kiristyskeinoja. Ryhmän 
on edistettävä ja yllytettävä työtätekevien joukkojen omakohtaista val-
lankumouksellista taistelua veroja ja veroriistäntää vastaan (verolakkojen 
tekoa, vallankumouksellisen työväen ja köyhän talonpoikaiston käsissä 
olevain kunnanvaltuustojen toimenpiteet työväen ja köyhän talonpoikais-
ton vapauttamiseksi veroista, huolimatta voimassa olevista porvarillisista 
vero- y. m. laeista). Tämä taistelu on nykyään erikoisen tärkeätä mm. sen 
vuoksi, että porvaristo sotaa valmistaessaan ja tuotantonsa menekkimah-
dollisuuksia parantaakseen pyrkii asettamaan verotusjärjestelmänsä palve-
lemaan näitä tarkoituksia ja erikoisesti vahvistamaan valtioaparaattiansa.

3.6 Fasismi ja 1930-luvun verolakot 

3.6.1 Lapuanliike, pulaliikkeet ja IKL52

Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 1929 syntyneen lapuanliikkeeksi kut-
sutun kansanliikkeen taustalla oli Suomen sisällissodan valkoisten 
veteraanien jyrkkä kommunisminvastaisuus. Liike levisi eri puolille 
maata. Joillakin paikkakunnilla kohteena olivat muutkin kuin kom-
munistit, esimerkiksi Viitasaarella toiminut ryhmä halusi kitkeä Suo-
mesta lisäksi juutalaiset ja vapaamuurarit.

Itsenäisyyspäivänä vuonna 1929 presidentille, hallitukselle ja edus-
kunnalle toimitettiin Lapualla pidetyn kansankokouksen vaatimukset 
kommunistien toiminnan estämiseksi. Painostuksen tuloksena hal-
litus hyväksyi tammikuussa 1930 lakimuutoksen, joka mahdollisti 
”vastoin lakia ja hyviä tapoja” toimivien yhdistysten lakkauttami-
sen. Lapuanliike jatkoi painostustoimiaan, jolloin väkivaltaisuuksien 
kohteeksi joutuivat kommunistien ohella myös liikettä vastustaneet 
sosialidemokraatit ja porvarit. Kokoomuslainen P. E. Svinhufvud osal-
listui 14. kesäkuuta 1930 Helsingissä vaikuttaneiden lapuanliikkeen 
kannattajien kokoukseen, jossa hän kuuli hallituksen painostamiseksi 
suunnitellusta suurmielenosoituksesta. Sen tarkoituksena oli maltilli-
sen pääministerin Kyösti Kallion erottaminen ja jyrkemmin oikeisto-
laisen Svinhufvudin saaminen hänen tilalleen.

52 Ks. esim. Wikipedia Lapuanliike, Talopoikaismarssi, Isänmaallinen kansanliike, 
Pulaliikkeet.
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Kesäkuun lopulla 1930 Lapualla järjestetyn kansankokouksen 
yhteydessä pidetyssä 300-henkisessä lapuanliikkeen maakuntien 
edustajiston kokouksessa päätettiin järjestää mielenosoitusmarssi 7. 
heinäkuuta, jona päivänä eduskunta aloitti kommunistien toiminnan 
rajoittamiseksi tarkoitetun suojelulain käsittelyn. Mielenosoituksen 
nimeksi annettiin talonpoikaismarssi. Nimivalinnalla haluttiin koros-
taa liikkeessä enemmistönä olleiden talonpoikien merkitystä ja samal-
la viitata vuoden 1918 talonpoikaisarmeijaksi kutsuttuun valkoiseen 
armeijaan. Esikuvana oli myös Mussolinin valtaannousua edistänyt 
fasistien marssi Roomaan vuonna 1922.

Kallion hallitus oli lapuanliikkeen painostuksen edessä voimaton. 
Heinäkuun 1. päivänä eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään suo-
jelulakia ja viittä kommunistilakia. Lapuanliikkeen lähetystö saapui 
samana päivänä tapaamaan presidentti Relanderia vaatien kommu-
nistien toiminnan kieltämistä sekä siirtymistä enemmistövaalitapaan, 
yhden miehen vaalipiireihin ja veronmaksukykyyn sidottuun ääni-
oikeuteen. Vuorokautta myöhemmin Relander erotti hallituksen. 
Svinhufvud nimitettiin uudeksi pääministeriksi 4. heinäkuuta. Hän ei 
ottanut eduskuntaryhmiä mukaan hallitusneuvotteluihin vaan antoi 
lapuanliikkeen johdon vaikuttaa hallituksen ohjelmaan ja kokoon-
panoon.

Seuraavana päivänä lapuanliikkeen aktiivit tunkeutuivat perustus-
lakivaliokunnan kokoukseen, josta he sieppasivat sosialistien kansan-
edustajat Eino Pekkalan ja Jalmari Rötkön.53

Heinäkuuta 6. päivänä sisäministeri E. V. Kuokkanen määrä-
si kaikki kommunistien 23 kansanedustajaa vangittaviksi epäiltynä 
maanpetoksellisesta toiminnasta.

Talonpoikaismarssi järjestettiin maanantaina 7. heinäkuuta, vaik-
ka esitetyt vaatimukset olivat menneet läpi. Hallituksen kaatamiseksi 
suunniteltu marssi muuttui nyt äärioikeiston kommunisminvastai-
seksi mielenosoitukseksi. Osallistujia oli noin 12 600, ja heidät oli 
järjestetty suojeluskuntapiirien mukaisesti 21 pataljoonaan, joissa oli 
yhteensä 75 komppaniaa.

53 Kesäkuussa 1930 alkaneita sieppauksia, pahoinpitelyjä ja kyydityksiä kutsuttiin 
muilutuksiksi niihin innokkaasti osallistuneen lapualaisen körttitalonpojan Jussi 
Muilun mukaan. Esim. Wikipedia Muilutus.
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Lapuanliikkeen terrori oli huipussaan juuri talonpoikaismarssin 
ajankohtana kesä–heinäkuun vaihteessa. Myös marssiviikonloppuna 
tapahtui välikohtauksia eri puolilla maata. Vakavin tapaus oli ollut 
Forssassa, kun lapuanliikkeen jäsenet tunkeutuivat työmies Yrjö 
Holmin kotiin. Holm ei suostunut lähtemään heidän mukaansa ja 
sai surmansa syntyneessä laukaustenvaihdossa. Nakkilassa yritettiin 
murhata työväentalon vahtimestari, Alavudella työväenyhdistyksen 
puheenjohtaja. Vampulassa työväentalon vahtimestari siepattiin ja 
kyyditettiin.

Talonpoikaismarssin jälkeen kokoontunut eduskunta ei lapuan-
liikkeen uhkailuista huolimatta hyväksynyt kommunistilakeja sellai-
senaan, vaan lait äänestettiin lepäämään yli vaalien. Nopeuttaakseen 
asian käsittelyä presidentti Relander hajotti eduskunnan 15. heinä-
kuuta ja määräsi uudet vaalit lokakuun alkuun. Lapuanliikkeen terro-
ri jatkui. Eduskunnan varapuhemies Väinö Hakkila (SDP) siepattiin 
17. heinäkuuta ja kyyditettiin Lapualle. Vuorokautta myöhemmin 
Karjalan kannaksen Heinjoella surmattiin suutari E. P. Mättö. Loka-
kuun puolivälissä kyyditettiin entinen presidentti K. J. Ståhlberg puo-
lisoineen Helsingin Kulosaaresta Joensuuhun.

Ennen eduskuntavaaleja lapuanliike suunnitteli uutta marssia loka-
kuun lopulle sen varalta, että vasemmisto olisi saanut riittävän mon-
ta paikkaa kommunistilakien estämiseksi. Uusi eduskunta kuitenkin 
hyväksyi lait, joilla kaikki kommunistien toiminta kiellettiin. Lapuan-
liikkeen ydinryhmä radikalisoitui, ja lopulta tavoitteeksi muodostui 
kaiken vasemmistolaisen toiminnan kieltäminen ja voimaan perustu-
va oikeistolainen diktatuuri. Lapuanliikkeen viimeiseksi voimannäy-
töksi jäi Mäntsälän kapinaksi kutsuttu aseellinen vallankaappausyritys 
talvella 1932.

Pulaliikkeet olivat 1930-luvun alun talouspulan aikana syntyneitä 
kansanliikkeitä. Niiden toiminta-alueita olivat pääasiassa Loimaan 
seutu Lounais-Suomessa, Karjalan kannas sekä Keski- ja Pohjois-Poh-
janmaalla Kalajoen ja Muhoksen seudut. Loimaan seudun pulaliik-
keen kannattajat olivat enimmäkseen velkaantuneita maanviljelijöitä, 
joista monet olivat aiemmin olleet mukana lapuanliikkeessä. Erityi-
sesti Muhoksella pulaliikkeiden kannattajiin kuului myös vasemmis-
tolaisesti ajattelevia pienviljelijöitä, mökkiläisiä ja työläisiä.
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Pulaliikkeet saivat alkunsa Loimaalla tammikuussa 1931 pide-
tystä kokouksesta. Sitä seurasi useita eri puolilla maata järjestettyjä 
kokouksia ja sitten kesäkuussa Helsingissä pulaliikkeiden yhteinen 
kaksipäiväinen kokous, jossa perustettiin Talouspulan vastustamisliit-
to. Pulaliikkeiden toiminta oli vilkkainta kesällä 1931. Lokakuussa 
liikkeiden kannattajat jakaantuivat kahtia: osa liikkeestä järjestäytyi 
lapuanliikettä lähellä olleeksi Loimaan liikkeeksi, kun taas maltilli-
semmat ryhmät jäivät Talouspulan vastustamisliittoon. Loimaan liike 
ryhtyi yhteistyöhön samoihin aikoihin Viipurissa perustetun lähinnä 
poliittisia tavoitteita ajaneen oikeistolaisen Maakuntain liikkeen kans-
sa. Etelä-Suomen pulaliikkeiden toiminta alkoi hiipua, kun Loimaan 
pulaliikkeen yhdessä Kalajoen pulaliikkeen kanssa järjestämä osto-, 
myynti- ja maksulakko jäi samaan aikaan alkaneen Mäntsälän kapi-
nan (27.2.–6.3.1932) varjoon.

Lapuanliike kiellettiin toukokuussa 1932. Kesäkuussa sen toi-
mintaa jatkamaan perustettiin Isänmaallinen kansanliike (IKL), joka 
vastusti kommunismia ja sosialismia. Liikkeen päämääränä oli yksi-
kielinen Suur-Suomi. IKL:n kansainvälisiä esikuvia olivat Italian 
fasistit ja Saksan kansallissosialistit. Sen kannattajat olivat lähinnä 
varakkaita maanviljelijöitä, opiskelijoita, keskiluokkaisia akateemisen 
koulutuksen saaneita sekä pappeja.

Lapuanliikkeen tärkein äänenkannattajalehti oli Helsingissä vuo-
sina 1930–1932 ilmestynyt Ajan Sana. Liikkeen muita lehtiä olivat 
vuosina 1930–1931 ilmestyneet Aktivisti, Fascisti, Sinimusta ja Lapuan 
päiväkäsky. Kokoomuslaisen Uuden Suomen johtokunta teki syksyllä 
1930 lapuanliikkeen edustajien kanssa sopimuksen, jonka mukaan 
Uuden Suomen iltapäivälehtenä julkaistu Iltalehti lakkautettiin. Sen 
seuraajaksi perustettiin edellä mainittu Ajan Sana, joka oli Uudes-
ta Suomesta itsenäinen. Keväällä 1932 Ajan Sana oikeusministeriön 
vaatimuksesta lakkautettiin Mäntsälän kapinaa koskeneiden kirjoitus-
tensa vuoksi kahdeksi kuukaudeksi. Saman vuoden lokakuussa valtio-
neuvosto lakkautti lehden uudelleen kuukauden ajaksi tasavallan 
suojelulain nojalla. Lehden oli tarkoitus vielä jatkaa ilmestymistään, 
mutta taloudellisten vaikeuksien vuoksi se päätettiinkin lakkauttaa.

Ajan Sanan seuraajaksi perustettiin marraskuussa 1932 Ajan Suun-
ta, joka oli IKL:n äänenkannattaja. Sen päätoimittajaksi tuli entinen 
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ilmavoimien komentaja Arne Somersalo, joka oli ollut myös Ajan 
Sanan päätoimittaja. 

3.6.2 Poliisimenoista ja alkoholista 
verolakkokeskustelussa (1931)

Uudessa Suomessa julkaistiin 25.4.1931 (s. 7) nimimerkki Johannek-
sen kirjoitus poliisimenojen jakautumisesta valtion ja kaupunkien 
kesken. Vaikka kirjoittaja protestoi eduskunnan tekemää päätöstä, 
hän sanoi helsinkiläisten nöyrästi alistuvan kaiken laillisen järjestys-
vallan käskyjä ynnä määräyksiä noudattamaan uhkaamatta millään 
verolakoilla ja muilla muljutuksilla. Kirjoittaja myös pahoitteli, että 
eräässä lukukirjassa ei puhuttu mitään vapaussodasta.

Aivan vuoden 1931 lopussa Suomessa järjestettiin neuvoa antava 
kansanäänestys kieltolaista. Yli 70 % äänestykseen osallistuneista kan-
natti kieltolain kumoamista. Eduskunta sääti uuden väkijuomalain, 
jolla alkoholin myynnistä tehtiin valtion yksinoikeus. Kokoomuksen 
lehti Laatokka 17.12.1931 (s. 2) julkaisi kirjoituksen, jossa arvattiin 
väärin kansanäänestyksen lopputulos ja pohdittiin verolakkoakin:

Koko touhu on tarpeeton, sillä tuloshan kuitenkin on alkoholijuomien 
verotus, vaikka kieltolain kannattajat todennäköisesti voittavatkin. Jollei 
alkoholia veroteta, on välillisiä veroja korotettava, mistä seuraa uusia sala-
kuljetushaaroja. Jos taas välittömiä veroja korotetaan, syntyy verolakko ja 
silloin ollaan sellaisessa umpikujassa, josta mitkään intoilijat eivät meitä 
pelasta. Kansa on siis hyvä ja neuvoo hallitusta sen pulassa. Mutta teh-
köön sen oman harkintansa mukaan. 

3.6.3 Pulamiesten ja lestadiolaisten verolakot 
(1932–1933)

Helmikuun lopulla 1932 monissa lehdissä käsiteltiin lapuanliikettä 
lähellä olevan pulaliikkeen verolakkohankkeita. Uusi Suomi kirjoitti 
asiasta 22.2.1932 (s. 3) näin:

Iisalmessa on eilen pidelty pulakokous, jossa väitetään olleen ”liikemie-
hiäkin” vaatimassa setelipainon pyörittämistä. Turussa on niin ikään ollut 
pulakokous, jossa Suomen Tietotoimiston uutisen mukaan on julistettu 
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yleinen maksujen lakkautus ”ainoaksi mahdolliseksi ja välttämättömäksi 
toimenpiteeksi”, ”koska toivottua hallitusvallan väliintuloa tilanteen sel-
vittämiseksi turhaan on odotettu”. ”Yleinen maksujen lakkautus”, josta 
päätöksen selostuksessa puhutaan, on niin laaja käsite, että siihen saattaa 
sisältyä suoranainen verolakkokin, johon pulamiesten lähetit tiettävästi 
ovatkin jo eräissä seuduin maata käyneet väestöä valmentamassa. Häm-
mästyneenä odottaa sen vuoksi vastausta, mikä on ollut ja vielä enemmän, 
mikä tulee olemaan esivallan suhtautuminen sellaisiin kokouksiin kuin 
nyt Turussa pidettyyn, missä yhteiskuntavastainen kiihotus ilmenee jo 
näinkin räikeissä muodoissa. 

Laajemmin Uusi Suomi otti asiaan kantaa pääkirjoituksessaan 
26.2.1932 (s. 4) otsikolla ”Pulamiesten uusimmat otteet”. Siinä todet-
tiin:

Lausuimme tällä paikalla juuri äskettäin huolestumisemme sen johdos-
ta, että maalaisliitto viime ylimääräisessä puoluekokouksessaan hyväksy-
miensä ponsien kautta asettui suorastaan ns. pulamiesten tasolle, sekä 
varsinkin siitä, että erinäiset mainitun puolueen johtomiehet, näiden jou-
kossa maalaisliittolaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ovat käyneet 
tekemässä suoranaista käännytystyötäkin vielä räikeämpien vaatimusten 
puolesta. Näin tapahtui mm. Loimaalla ja Oulujoella.

Hedelmät tällaisesta menettelystä ovatkin kypsyneet sangen nopeasti. 
Sen sijaan, että ns. pulaliike olisi ruvennut osoittamaan jotain harkintaa, 
kun siihen oli liittynyt vastuullisessa asemassa oleva valtiollinen puolue, 
on tämä yhteisrintama houkutellut pulamiehet yhä päättömämpiin sanoi-
hin ja tekoihin.

Niinpä pidettiin Turussa viime sunnuntaina pulakokous, jossa ”ylei-
nen maksujen lakkautus” julistettiin ”ainoaksi mahdolliseksi ja välttä-
mättömäksi toimenpiteeksi”, koska ”hallitusvallan väliintuloa tilanteen 
selvittämiseksi” oli muka ”turhaan odotettu”. Tämä on mitä törkeintä 
väestön yllytystä esivaltaa vastaan, joka näin leimataan välinpitämät-
tömäksi pulanalaisten hätää kohtaan. Ja se on myös mitä valheellisinta 
kiihotusta, koska hallitus sekä eduskunta ovat juuri maatalouspulan lie-
ventämiseksi säätäneet lain toisensa jälkeen, kallistaen joskus mielestäm-
me liikaakin korvaansa pulamiesten vaatimuksille. Heti Turun kokouksen 
jälkeen pidettiin näköjään vielä räikeämpi yllytyskokous Ylivieskassa, jos-
sa päätettiin ryhtyä ”ostojen, myynnin ja maksujen lakkauttamiseen sen 
johdosta, etteivät hallitus ja eduskunta ole ottanut järjestääkseen maan 
taloudellisia oloja maalaisväestön välttämättömän tarpeen mukaisiksi eikä 
Suomen Pankki rahapolitiikassaan ole niitä varteen ottanut”. Siis jälleen 
samaa jatkettua, valheellista kiihoitusta sekä yhä mahdottomampia pää-
töksiä. Ja Jyväskylässä mentiin samana päivänä vieläkin pitemmälle, koska 
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kaiken edellisen lisäksi ”päätettiin myöskin maataloustuotteiden kaupun-
keihin kuljettamisen lopettamisesta”. Saman suuntaisia päätöksiä on tehty 
muual lakin ja yritetty alkaa niitä myös toteuttaa. Niinpä mainitaan Oulu-
joella uhatun kaataa maidot maahan, jos niitä lähdetään kuljettamaan 
meijeristä kulutuskeskuksiin. Ja tällaisten edellä lueteltujen luontoisten 
ponsien yhteydessä esitetään tavallisesti ”maalaisten luottamus valtioval-
taan syvästi järkkyneeksi”, niin ettei siis ”seurauksista voida vastata”, ellei 
hallitus ja eduskunta ryhdy heti toteuttamaan pulakokousten ponsia. 
Eräässä kokouksessa vaadittiin, että sen kaikki käskyt piti toteutettaman 
kahdessa viikossa!

Eikä tarkoituksesta suinkaan olla epätietoisia. Ajettuaan asiansa tähän 
vaiheeseen ovat pulamiehet samalla astuneet julkiselle sotakannalle muu-
ta yhteiskuntaa vastaan, jolloin meidän käsityksemme mukaan ei liioin 
mikään hallitus, joka tahtoo vastata järjestyksestä maassa, voi enää jäädä 
tällaisiin ilmiöihin nähden ”puolueettomaksi sivulta katsojaksi”. Sano-
taanhan rikoslaissa nimenomaan, että sitä on rangaistava, joka julkisesti 
väkijoukossa kehoittaa tottelemattomuuteen lakia tahi laillisia sääntöjä 
vastaan taikka ylistää tahi koettaa uskotella rangaistavuudesta vapaaksi 
tekoa, joka laissa on rangaistuksen alainen. Ja niinikään säädetään rangais-
tus sille, joka julkisesti väkijoukossa esittää perättömiä tietoja, jotka ovat 
omansa halventamaan hallitusta, kansaneduskuntaa tai sen valiokuntaa 
tahi julkista viranomaista taikka saattamaan niiden toimenpiteen tahi 
laillisen yhteiskuntajärjestyksen halveksimisen alaiseksi taikka aikaansaa-
maan vaaran yleiselle järjestykselle. Epäilystä tuskin lienee, etteikö monis-
sa pulakokouksissa olisi ollut tarkoitus yllyttää tottelemattomuuteen lakia 
tahi laillisia sääntöjä vastaan tahi etteikö näissä kokouksissa tehtyjen pää-
tösten toteuttaminen olisi omansa aikaansaamaan vaaraa yleiselle järjes-
tykselle.

Maksujen lakkautus, johon pulamiehet erityisesti ovat yllyttäneet maa-
laisväestöä, on jo sinänsä niin laaja käsite, että siihen mahtuu, niinkuin 
on huomautettu, yksin verolakkokin. Jos pulamiehet siis onnistuisivat 
yllytyksissään tässä kohden, olisi siitä seurauksena, paitsi talouselämäm-
me täydellinen seisaus, ennenkuulumaton sekasorto ja epäjärjestys. Ja jos 
mahdollista olisi katastrofi vielä suurempi, jos pulamiehet edellisen lisäksi 
onnistuisivat estämään elintarpeidenkin viennin kulutuskeskuksiin. He 
eivät siis tässä pyri enempään eivätkä vähempään kuin näännyttämään 
osan maan asukkaista nälkään, ellei pulamiesten vaatimuksiin suostuta. 
Asian siveellinen ja laillinenkaan puoli ei riipu siitä, onko tämä uhkaus 
tai yritys mahdollinen toteuttaa vai eikö, vaan ainoastaan siitä, mikä on 
tarkoitus ja miten sitä yritetään viedä perille.

Pulamiesten verolakon tuomitsivat myös Sosialisti 23.2.1932 (s. 3), 
Suomen Sosialidemokraatti 26.2.1932 (s. 3), Turun Sanomat 27.2.1932 
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(s. 2), Aamulehti 27.2.1932 (s. 7) ja Kansan Lehti 27.2.1932 (s. 3), 
jotka arvostelivat kokoomuksen myöhäistä heräämistä tässä asiassa.

Lestadiolaisten ja äärioikeistolaisten pappien yms. verolakkoilusta 
kirjoittivat Etelä-Saimaa 7.11.1933 (s. 1), Turun Sanomat 12.11.1933 
(s. 3) ja Savon Sanomat 14.11.1933 (s. 5) otsikolla ”Pohjanmaan vero-
lakko” mm. seuraavaa:

Pohjanmaalta on kuulunut sellaisia viestejä, että parissakymmenessä 
Oulun läänin eteläisessä kunnassa pulamiehet ja lestadiolaiset ovat teh-
neet veronmaksulakkoja. Edellisten lakko on luonteeltaan poliittinen, 
jälkimmäisten kirkollinen ja koskeekin vain kirkon veroja. Tämä lakko 
on aiheuttanut ikäviä seurauksia niin hyvin sekä kunnille että seurakun-
nille kuin myöskin niiden palveluksessa oleville. Niinpä opettajat, mutta 
erittäinkin papit ja lukkarit ovat saaneet odottaa palkkojansa, toiset enem-
män kuin vuoden ajan.

Kirkollisen maksulakon tehneet ovat pääasiallisesti lestadiolaisia, jotka 
eivät ole aina likimainkaan suopeita luterilaiselle kirkolle. Tosin he eivät 
ole eronneet kirkosta, mutta ottavat joskus omapäisen asenteen. Mutta 
tapauksen syyt lienevät sittenkin etsittävät pulamiesliikkeestä, joka on 
jonkinlaisen painajaisen tavoin levinnyt Pohjanmaalla.

Tämä pulamiesliike on yksi lapuanliikkeen ikäviä ilmauksia. Muutama 
vuosi sitten ottivat nimenomaan pohjalaiset sellaisen asenteen valtiovaltaa 
nähden, ettei se muka merkinnyt heille mitään. Samaan suuntaan käy 
edelleen ikl:laistenkin ajatus.

Suuri osa, ellemme sanoisi suurin osa papeista, on ollut suosiollinen 
lapualaisuudelle [- -]. Monta on ollut pappia, jotka ovat ilenneet esiintyä 
aina tähän asti mustissa puseroissa, joita kannetaan merkkinä taistelusta 
laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan.

Olisikin erinomainen asia, että käsittelemämme tapaus kykenisi vih-
doinkin avaamaan taantumuksellisten pappien silmät näkemään, mikä 
heidän asemansa ja velvollisuutensa kansalliskirkkomme sielunpaimenina 
ja johtajina todellisuudessa on. 

3.6.4 Kielikysymys sekä Suomen suhde Saksaan 
ja Ruotsiin

Joissakin 1930-luvun lehtijutuissa, joissa mainitaan verolakoista, oli 
esillä myös ruotsin kielen asema. Vaasalainen varatuomari Gustaf 
Aminoff totesi Vasabladetissa, että kansa kokonaisuudessaan joutuu 
kärsimään, jos maamme ruotsinkieliset äärimmäisenä puolustuskeino-
na omaksuvat passiivisen vastarinnan (ks. Uusi Aura 10.11.1933 s. 6). 
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Ensimmäisenä askeleena voisi harkita ruotsalaisten maa- ja merisuo-
jeluskuntain hajotusta, sitten asevelvollisuus- ja verolakkoa. Tällaista 
Aminoff ei toivonut tarvittavan. Asia oli esillä Uudessa Aurassa jälleen 
12.11.1933 (s. 5).

IKL:n Ajan Suunta julkaisi 21.11.1933 (s. 4) kirjoituksen, jossa 
ylistettiin Saksaa ja todettiin, että kommunisti ansaitsee lainsuojaa 
vähemmän kuin viinatrokari. Mainittiin myös, että ruotsalaiset krei-
vit olivat kaivaneet sotakirveensä maasta vaatien maanpuolustuslak-
koa, verolakkoa ja ties vielä mitä.

Varsinais-Suomi julkaisi 21.4.1936 (s. 4) kirjoituksen, jossa keho-
tettiin kiitollisuuteen Saksaa kohtaan, joka oli Suomea keväällä 1918 
sodassa auttanut. Sen sijaan moitittiin Ruotsin hallituksen toimintaa 
ja sitäkin, että Maarianhaminassa oleva Ruotsin konsuli Tamme lander 
oli kehottanut väestöä verolakkoon.

3.7 Toinen maailmansota ja sen 
aikainen verotus Suomessa

3.7.1 Toinen maailmansota ja Suomen sodat 
1939–1945 

Toisen maailmansodan katsotaan alkaneen 1. syyskuuta 1939 Adolf 
Hitlerin johtaman Saksan hyökätessä Puolaan. Kaksi päivää myö-
hemmin Britannia ja Ranska julistivat sodan Saksalle. Neuvostoliiton 
hyökkäys Suomeen eli talvisota alkoi marraskuun lopussa 1939. Sota 
päättyi, kun Suomi ja Neuvostoliitto tekivät 12.3.1940 rauhansopi-
muksen. Sen mukaan Suomi luovutti Neuvostoliitolle osan Sallaa ja 
Kuusamoa, Kalastajasaarennon Petsamosta, Suomenlahden ulkosaaret 
ja suuren osan Karjalaa, mukaan lukien Viipurin.

Jatkosota alkoi Suomen ja Neuvostoliiton välillä juhannuksena 
1941. Jatkosotaa käytiin samaan aikaan kun Saksa hyökkäsi Neu-
vostoliittoon. Suomen rintama oli jaettu saksalaisten ja suomalaisten 
joukkojen kesken siten, että suomalaiset olivat vastuussa eteläisestä 
rintamasta ja saksalaiset Lapin rintamasta. Käytännössä Suomi oli 
Saksan liittolainen, koska se antoi aluettaan Saksan käyttöön, alis-
ti joukkojaan Saksalle, sai aseapua Saksalta ja soti Saksan rinnalla. 
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Neuvostoliiton suurhyökkäys Kannaksella kesäkuussa 1944 mursi 
suomalaisten puolustuslinjat.

Moskovan rauha allekirjoitettiin 19. syyskuuta 1944. Suomi luo-
vutti Neuvostoliitolle talvisodassa menetettyjen alueiden lisäksi Pet-
samon. Ehtoihin kuului myös saksalaisten joukkojen ajaminen pois 
Suomesta. Se taas johti Saksaa vastaan käytyyn Lapin sotaan, joka 
päättyi huhtikuun lopussa 1945.

3.7.2 Verotus 1930-luvun lopusta 1940-luvun 
puoliväliin Suomessa

3.7.2.1 Tullit, liikevaihtovero ja valmisteverot

Kun ulkomaankauppa oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen pääs-
syt taas vauhtiin ja kun tullimaksuja oli korotettu 1920-luvulla, tulli-
en osuus valtion verotuloista kohosi 55–60 %:n tasolle. Siellä se pysyi 
1930-luvun loppupuolelle saakka.

II maailmansota mullisti Suomen talouden ja verotuksen. Sodan-
käynti kasvatti valtiontaloutta ennätyksellisesti. Valtion menot olivat 
1940-luvun alkuvuosina lähes kolminkertaiset vuoden 1938 menoi-
hin verrattuna; suurimman osan menoista veivät puolustusmenot.

Tullitulot vähenivät sodan aikana merkittävästi, vaikka monien 
tavaroiden tuontitulleja korotettiin inflaationkin vuoksi voimakkaasti 
vuoden 1938 taksaan verrattuna. Kun tullien osuus valtion verotu-
loista oli vuonna 1938 vielä noin puolet, vuonna 1945 se oli pudon-
nut alle 2 %:iin.

Yleisen kulutusverotuksen eli liikevaihtoverotuksen katsotaan saa-
neen alkunsa, kun ensimmäinen maailmansota finanssitarpeineen 
johti ensin Saksassa (1916) ja pian monissa muissakin maissa tämän-
tapaisen verotusmuodon käyttöön ottamiseen. Suomessa liikevaih-
toverotus otettiin käyttöön vuonna 1941, kun tullitulot olivat sodan 
vuoksi romahtaneet.

1930-luvun lopussa ja 1940-luvun alussa säädettiin myös erityisiä 
kulutusveroja: kahvivero, virvoitusjuomavero, sokerivero ja autoku-
mirengasvero. Tupakkaveroa korotettiin. 
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3.7.2.2 Tulo- ja omaisuusvero sekä perintö- ja 
lahjavero

Sotaan varautuminen näkyi Suomessa mm. vuonna 1938 säädetyssä 
lisäverossa puolustuslaitoksen perushankintoihin. Sen mukaan tulo- 
ja omaisuusveroa korotettiin 20 %. Maanpuolustuksen tukemiseen 
liittyi myös lahjoitusvähennyksen tuominen verojärjestelmäämme 
samoihin aikoihin.

Heti talvisodan syttymisen jälkeen korotettiin vuodelta 1939 mak-
suunpantavaa tuloveroa 20 % ja omaisuusveroa 20 %, ja korotukset 
olivat käytössä myös vuosina 1940–1942. Veronkantoa tehostettiin 
1940-luvun alussa ottamalla käyttöön ennakkoperintäjärjestelmä. 
Tuloverojen osuus valtion verotuloista nousi sotavuosina merkittä-
västi; vuonna 1941 se oli jopa 41 %. Uusi tulo- ja omaisuusverolaki 
säädettiin vuonna 1943. Siinä oli kyse lähinnä yksityiskohtien muut-
tamisesta.

Vuonna 1940 säädettiin uusi perintö- ja lahjaverolaki. Vuonna 
1942 tuli voimaan suuria perintöjä koskeva lisävero, jolloin vero 
saattoi periaatteessa nousta jopa 90 %:iin. Lisäveroa ei määrätty, jos 
perinnönjättäjä maan ollessa sodassa tai sitä vastaavassa tilanteessa oli 
saanut surmansa taikka myöhemmin kahden vuoden sisällä oli kuol-
lut sotilaallisen toiminnan johdosta saamaansa vammaan tai tautiin.

3.7.3 Veroprotestit 1940-luvun alkupuolella

Vaikka verotus oli Suomessa toisen maailmansodan aikana ankaraa, 
veroprotestointi oli tuolloin jokseenkin olematonta. Ainakaan Helsin-
gin Sanomissa ei näy julkaistun uutisia, joissa olisi esimerkiksi kieltäy-
dytty tai kehotettu kieltäytymään maksamasta sotia varten kerättäviä 
veroja. 
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3.8 1940-luvun puolivälistä 
2000-luvulle

3.8.1 Kohti hyvinvointivaltiota

Sotien jälkeen Suomen talous kehittyi voimakkaasti mutta verotus 
säilyi ankarana. Suomea alettiin kehittää entistä selvemmin kohti 
hyvinvointiyhteiskuntaa. Sosiaali- ja terveysmenojen sekä koulu-
tusmenojen osuudet valtion budjetista ovat kasvaneet merkittävästi. 
Erittäin suuria yhteiskunnallisia uudistuksia on tehty 1960-luvulta 
lähtien. Tätä tutkimusta varten kerätyssä aineistossa ei näy varsinaisia 
veroprotesteja 1940-luvun loppupuolellakaan, ja myös 1950-luvulla 
ja 1960-luvulla ne olivat harvinaisia. Myöhemmältä ajalta niitä on 
löytynyt jo enemmän.

3.8.2 Ulosottomiehiä vastaan kapinointi 
Nivalassa 1950-luvun puolivälissä

1950-luvun Pohjanmaalla monella oli verorästejä. Tilanne toi mieleen 
1930-luvun pula-alan ja pulaliikkeet. Seudulla 1950-luvun alkupuo-
lella tehokkaana ulosottomiehenä toiminut Erkki Kerojärvi on jul-
kaissut vuonna 2004 kirjan ”Verinen verokapina”, jossa hän kertoo, 
kuinka hän vuonna 1953 joutui virantoimituksessa väkivallan koh-
teeksi.54

Tuolla alueella oli ongelmia veronkannossa myöhemminkin. Hel-
singin Sanomat uutisoi 5.11.1955 aiheesta ”Nivalan ulosottomiehen 
asiakkaat kapinoivat”:

Tänne määrätyn uuden ulosottomiehen verorästien takia suorittamat 
ulosmittaukset ja tk. 29 päiväksi kuuluttamat kolme pakkohuutokauppaa 
ovat täällä aiheuttaneet mielten kiihtymystä, joka muistuttaa aikoinaan 

54 Pohjanmaalta muistetaan myös vuoden 1932 Nivalan konikapina, joka oli pula-
aikaan liittynyt viranomaisten ja maanviljelijöiden välinen yhteenotto. Vuonna 
1953 samoilla seuduilla tapahtui Kalajoen kapinana tunnettu poliisin ja iltama-
yleisön välinen yhteenotto, jota koskevassa oikeudenkäynnissä viisi kapinoitsijaa 
tuomittiin kuritushuonerangaistuksiin. Nämä kapinat eivät liittyneet verotuk-
seen.
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kuuluisaksi tullutta pulavuosien ”Nivalan kapinaa”. Tänään ilmoitti 
ulosottomies E. Juntura Nivalan nimismiehelle, että häntä oli useaan 
otteeseen uhkailtu jopa väkivaltaisuuksilla, ellei hän peruuta pakkohuuto-
kauppatoimenpiteitä. Uhkailujen vakavuutta on omiaan lisäämään tieto, 
että erästä ulosmittauksen kohteeksi joutunutta henkilöä on aikaisemmin 
rangaistu miestaposta. Paikkakunnalle leviävässä sanomalehdessä julkais-
tiin tänään kokouskutsu, jossa nimimerkillä ”joukko veronmaksajia” 
kehoitetaan kaikkia Nivalan ja Ylivieskan ulosottomies Junturan piiriin 
kuuluvia veronmaksajia saapumaan neuvottelutilaisuuteen Nivalan Väli-
kylän Karinkantaan ensi sunnuntaina klo 13. Tilaisuudessa ilmoitetaan 
keskusteltavan mahdollisista toimenpiteistä ulosottomiehen menettelyn 
johdosta. Ilmoituksen lopussa viitataan ulosottomies Junturan viime elo-
kuussa Ylivieskan käräjillä saamaan tuomioon eräiden verorästien perimi-
sen johdosta ja kehoitetaan näitäkin henkilöitä saapumaan tilaisuuteen. 
Mainitut perimiset Juntura oli ottanut asianomaisten palkkasaatavista. 
Kirjeenvaihtajan luotettavalta taholta saaman tiedon mukaan nouse-
vat pakkohuutokaupan alaisiksi kuulutettujen kahden maanviljelijän 
useilta vuosilta olevat verorästit yli 300 000 mk:n ja kolmannenkin yli 
200 000 mk:n. Kaikkiaan on Nivalan kunnassa tällä hetkellä viime vuo-
silta kertyneitä verorästejä noin 30 milj. mk.

3.8.3 Ihmisvero- eli sotaveroprotestit erityisesti 
1960- ja 1970-luvuilla

Suomessakin oli 1960- ja 1970-luvuilla laajoja pasifistisia mielenosoi-
tuksia. Meillä ei kuitenkaan, toisin kuin esimerkiksi USA:ssa, liene 
ainakaan laajasti kieltäydytty maksamasta veroja sillä perusteella, että 
niillä rahoitetaan asehankintoja yms. Silloin kun asevelvollisuutta 
pidetään ihmisverona, aseistakieltäytyminen voidaan rinnastaa vero-
lakkoonkin. Pasifistien asemaa Suomessa parannettiin mm. siviilipal-
velusmahdollisuutta laajentamalla.

3.8.4 Matkakustannusten korvausten 
verovapauden puolesta lakkoilu

Ns. komennusmiehet ovat järjestäneet mielenosoituslakkoja, kun hei-
dän saamansa matkakustannuskorvausten verovapaus on ollut uhat-
tuna. Suurta huomiota sai varsinkin vuoden 1976 taistelu. Helsingin 
Sanomat kirjoitti siitä seuraavasti:
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13.4.1976 Verolakot leviävät
Verohallitusta vastaan kohdistetut komennusmiesten lakot rakennustyö-
mailla ovat leviämässä. Tiistaina ovat lakossa ainakin Inkoon ja Olki-
luodon voimalaitostyömaiden metalli-, rakennus- ja sähkömiehet eli 
yhteensä lähes 1 500 henkeä.

Viime viikolla lakkoilivat Enso Gutzeitin Kaukopään tehtaiden laa-
jennustyömaan ja Helsingin Hanasaaren voimalaitostyömaan komennus-
miehet.

Lakolla vastustetaan hankkeita, joiden mukaan tähän asti verottomista 
päivärahoista ryhdytään perimään veroa.

28.4.1976 Verolakot jatkuvat
Outokumpu Oy:n Tornion jaloterästehtaalla työskentelevät noin 250 
komennusmiestä aloittivat tiistaina mielenosoituslakon. He ovat päättä-
neet jatkaa lakkoa tämän kuun loppuun asti.

Lakko on vastalause verohallituksen esityksille saattaa matka- ja päi-
värahat veronalaisiksi.

Komennusmiehet haluavat lisäksi lakollaan antaa pontta kirjelmilleen, 
jotka lähetetään mm. pääministerille, SAK:lle ja eri ammattiliitoille.

Komennusmiehet korostavat, että lakolla ei ole tarkoitus vastustaa 
työnantajia eikä työehtosopimuksia.

Myös Skdl:n eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta kannanoton. Se edel-
lyttää, että verohallitus peruuttaa työntekijöiden järjestöjä kuuntelematta 
tekemänsä päätöksen välittömästi.

4.5.1976 Hanasaari verolakkoon
Hanasaaren voimalaitostyömaa hiljenee tiistaiaamuna, kun komennus-
miehet menevät lakkoon vastalauseeksi päivärahaverotukselle, jota vero-
hallitus on suunnitellut.

Helsingin Hanasaaressa on noin 230 työntekijää, joista pääosa kuuluu 
sak-laiseen Metallityöväen liittoon. Lakkopäätös tehtiin maanantaisessa 
kokouksessa. Töihin komennusmiehet aikovat palata vasta ensi viikon 
alussa.

Mielenosoituslakolla on työntekijöiden mukaan tarkoitus vauhdittaa 
päivärahaverotusta pohtivan toimikunnan työtä. Tässä toimikunnassa on 
myös sak-lainen edustus.

5.5.1976 Sulo Penttilä: Päivärahojen verotuksesta luovuttava
Päivärahaverotuksesta on luovuttava. Näin vaati sak-laisen Metallityöväen 
liiton puheenjohtaja Sulo Penttilä (sd) tiistaina Helsingissä. Metalliliiton 
jäseniä on parhaillaankin verolakoissa, tosin ilman liiton lupaa.

”Ei ole oikein, että Loviisan voimalaitoksella komennustöissä olevien 
työntekijöiden majoitukseen ja ruokaan varattuja päivärahoja verotetaan, 
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kun samaan aikaan paikkakunnalta karkaa Kanarian saarille liikemies, 
jonka yhteiskunnalle maksamatta olevat verorästit lähentelevät 2 miljoo-
naa markkaa”, Penttilä huomautti ay-väen tilaisuudessa.

Hän vaati verorikosten seurauksena perittäviä korkoja ja korvauksia 
korotettavaksi sekä satunnaisten suhdannevoittojen entistä ankarampaa 
verotusta.

Maataloustuottajain keskusliikkeiden voitot olisi Penttilän mieles-
tä pantava erityisverolle. ”On kohtuutonta, että pelkkä juuston ja voin 
varastointi, vienti- ja varastointipalkkioiden lisäksi, antaa yhtenä yönä 
peräti 30–40 miljoonaa markkaa voittoa.”

9.5.1976 Verolakot muodissa
Verojen vuoksi puhkeaa lakkoja vuosi vuodelta yhä enemmän. Lakoilla 
vaaditaan sellaisia etuja, joihin verottaja ei pääse käsiksi, tai vastustetaan 
sitä, että verottaja käy käsiksi verovapaisiin etuihin.

Niinpä poliisit vaativat lakollaan verovapaata kulunkikorvausta eli ns. 
vasikkarahaa, lentäjät ennestäänkin huomattavien verovapaiden päivära-
hojensa korottamista ja merikapteenit suuremman palkan sijasta enem-
män vapaa-aikaa, sillä sitä ei voi verottaa.

19.5.1976 Päivärahojen veropäätös pysyy ennallaan

Päivärahojen viime vuotta koskeva veropäätös ei muutu ja tätä vuottakin 
koskeva päätös on lähes entisen kaltainen. Näin päätti verohallituksen 
kollegio tiistaina.

Verohallituksen päätöksen mukaan verovapaan päivärahan enimmäis-
määrä on tänä vuonna 50 markkaa ja yhdeksänkymmenen matkavuoro-
kauden jälkeen 37 markkaa.

Jos matkatyössä oleva voi nauttia kaikki päivän ateriansa työmaaruo-
kalassa, on verovapaan päivärahan enimmäismäärä 35 markkaa eli 70 
prosenttia täydestä. Aiemmin se oli puolet täydestä.

Sak-laiset komennusmiehet, joita on arveltu olevan 15 000–20 000, 
ovat protestoineet lakkoillen vanhaa päätöstä vastaan ja vaatineet sitä 
kumottavaksi. He ovat uhanneet jatkaa ”verolakkojaan”, ellei verohalli-
tuksen kanta muutu.

Myös SAK:n johto on yrittänyt päätökseen muutoksia. Toteutetut 
muutokset eivät tutkimussihteeri Matti Hannulan mukaan kuitenkaan 
SAK:ta tyydytä.

Päivärahapäätöksen peruuttamista ovat vaatineet myös useat vasem-
miston kansanedustajat, joille palkkaministeri Esko Rekola vastasi samaan 
tyyliin kuin pääjohtaja Mikko Laaksonen tiistaina: verohallituksen päätös 
perustuu voimassaolevaan lakiin.
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20.5.1976 Pääkirjoitus: Päivärahojen verotus
Ankaran ajan ja valtion rahapulan hätyyttämänä verohallitus on tiuken-
tanut aiemmin väljinä pidettyjä verotusohjeita ja jopa vetänyt takaisin 
hyvinä aikoina kevytmielisesti annettuja lupauksia. ”Kurinpalautus” 
päivärahojen verottomuuden tulkinnoissa on johtanut jo saavutettujen 
etujen menettämiseen, mikä puolestaan tekee ymmärrettäväksi komen-
nusmiesten ”verolakot”.

On oikein ja kohtuullista, ettei työntekijää rangaista verottamalla 
työnantajan maksamia korvauksia niistä ylimääräisistä kustannuksista, 
jotka työ vieraalla paikkakunnalla aiheuttaa. Toisaalta verottomien päi-
värahojen ei toki tule olla niin suuria, että ne ovat suoranainen palkanlisä 
ja veronkiertomuoto. Joissakin tapauksissa näin ilmeisesti on ollut laita.

Vaikka jokaiseen tapaukseen sopivien ja aina oikeudenmukaisten 
ohjeiden antaminen onkin kaiketi mahdotonta, on väljää ja horjuvaa tul-
kintaa esiintynyt niin paljon, että järjestyksen aikaansaaminen on tehty 
kovin vaikeaksi. Verohallitus joutuu nyt paikkaamaan omia jälkiään.

Verohallituksen yritys pitää kiinni viime vuotta koskeneesta päivära-
hojen verotuspäätöksestään ja suhteellisen pienten muutosten tekemi-
nen niihin tämänvuotiseen verotukseen ei varmaankaan lopeta kiistaa. 
Saavutetuista eduistaan luopumaan joutuneet eivät hevin hellitä, vaikka 
verohallitus voikin osoittaa toimineensa lain mukaan ja noudattaneensa 
harkinnassaan tasapuolisuutta muita veronmaksajia kohtaan. Vieraalla 
paikkakunnalla työskentelevät kokevat verovapaan päivärahan alenemisen 
90 päivän jälkeen epäoikeudenmukaiseksi ja kaavamaiseksi.

Verohallitus on kenties jo hukannut mahdollisuutensa päivärahaky-
symyksen ratkaisemiseen siten, että tulos hyväksytään ja koetaan kyllin 
tasapuoliseksi. Asia on pohdittava perusteellisesti uudelleen myös maan 
poliittisen johdon tasolla ja lyötävä sen jälkeen lukkoon periaatteet yhteis-
ymmärryksessä eturyhmien kanssa.

22.5.1976 SAK ja STK neuvottelevat verolakoista
Keskusjärjestöt SAK ja STK keskustelivat perjantaina päivärahojen vero-
tuskysymyksestä ja sen aiheuttamista työtaisteluista.

Keskusjärjestöt totesivat, että verokysymys tulee selvittää valtiovallan 
ja työmarkkinain keskusjärjestöjen välillä ja järjestää siten, että vastaisuu-
dessa voidaan välttää nyt syntyneen kaltaiset tilanteet.

Keskusjärjestöt totesivat, etteivät ne pidä työtaisteluja sopivana tapana 
hoitaa asia ja edellyttivät työrauhan säilymistä ja asian pikaista selvittämis-
tä. Selvityksestä on sovittu valtiovarainministeriön kanssa.

Loviisan atomivoimalalla noin tuhannen metalli- ja sähkömiehen tors-
taina aloittama lakko jatkuu ensi viikolla, arvelee pääluottamusmies Voitto 
Nikander. Kysymyksessä ovat ns. komennusmiehet, jotka ovat aloittaneet 
lakon verohallituksen päivärahojen verotusta koskevan päätöksen vuoksi.
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26.5.1976 Päivärahalakot jatkuvat
Noin 10 000 päivärahaa saavaa sähkö- ja metallialan sekä vähemmässä 
määrin rakennusalan komennusmiestä on lakossa vastalauseena verohal-
lituksen päätökselle verottaa päivärahoja. Työmaiden edustajat eri puolilta 
maata käsittelivät tilannetta yhteisessä kokouksessa Helsingin työväenta-
lossa tiistaina. Kokouksessa päätettiin, että lakko jatkuu ennallaan ainakin 
tämän viikon.

27.5.1976 Verolakkoja käsitellään työmailla
Päivärahalakkojen jatko on näinä päivinä esillä sähkö-, metalli- ja raken-
nusalan työmailla, joissa yhteensä noin 10 000 komennusmiestä on ollut 
lakossa vastalauseena verohallituksen päivärahojen verotusta koskevalle 
päätökselle.

Mm. Loviisan atomivoimalan työmaan toimihenkilöt ja työntekijät on 
kutsuttu työmaalle tiedotustilaisuuteen torstaiaamuna kello 7.00. Tilai-
suudessa on määrä päättää, jatketaanko lakkoa vai lopetetaanko se tällä 
erää. Loviisassa on lakossa ollut viime torstaista lähtien runsaat 1 000 
työntekijää ja toimihenkilöä.

27.5.1976 Ahde tuomitsi päivärahojen verotuksen
Komennusmiesten päivärahojen ”uusintaverotus” merkitsee sosiaalide-
mokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matti Ahteen mukaan 
toteutuneena jo saavutetun ansiotason alenemista tietyissä palkansaaja-
ryhmissä.

Tilanteen korjaamiseksi on hallituksen viivytyksettä annettava asiasta 
lakiesitys eduskunnalle, vaati Ahde keskiviikkona Hangossa.

Ahteen mukaan eduskunnan enemmistö ei vieläkään näytä olevan val-
mis suorittamaan oikeudenmukaista verouudistusta.

Komennusmiesten matkakulukorvaukset ovat olleet myöhemmin-
kin monesti esillä verolakkokeskusteluissa. Esimerkiksi vuonna 2006 
kokoomuksen Seppo Lahtela teki asiasta kirjallisen kysymyksen 
(KK/2006). Siinä todettiin mm.:

Komennusmiesten verotukseen liittyvät kiistat ovat nousseet jälleen voi-
makkaasti esille, kun suuri joukko metalli- ja laivanrakennusteollisuuden 
komennusmiehiä aloitti mielenosoituslakon kuluneella viikolla.

Yli 2 000 komennusmiestä lakkoilee matkakulukorvausten jälkiverojen 
poistamisen puolesta. Useat sadat komennusmiehet ovat joutuneet mak-
samaan runsaasti jälkiveroja saatujen matkakorvausten takia. Komennus-
miesten mukaan summat ovat niin isoja, ettei niitä pystytä maksamaan. 
Komennusmiehet haluavat, että jälkiverojen periminen keskeytettäisiin 
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kokonaan ja verotetuille myönnettäisiin toimenpidekielto ja maksulyk-
käys siihen saakka, kun valtiovarainministeriön asettama työryhmä on 
saanut ehdotuksensa valmiiksi.

Vuoden 2006 lopulla Helsingin Sanomissa vuoden 2006 lopulla oli 
asiasta seuraavanlainen kirjoitus:

1.11.2006 Komennusmiehet saattavat taas lakkoilla
Muun muassa telakoilla työskentelevät komennusmiehet harkitsevat taas 
lakkoja päivärahoista käytävän verokiistan vuoksi. Viimeksi laajamittaisia 
lakkoja nähtiin kesäkuussa.

STT:n mukaan Metallityöväen liittoon kuuluvat komennusmiehet 
olisivat marssineet ulos työpaikoiltaan jo tiistaina. Keskiviikkona päätök-
siä odotetaan muutamassa muussa kaupungissa. Lakkoon komennusväki 
kävisi loppuviikosta.

Kiistan syynä on verottajan päätös periä jälkiveroja komennusmiesten 
päivärahoista ja matkakustannusten korvauksista. Tuloverolakiin tehtiin 
vuodenvaihteessa muutos, että korkeintaan kolmen vuoden päivärahat 
ovat verottomia.

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd) perusti kesäkuun lakkojen 
jälkeen työryhmän, joka pohtii muun muassa jälkiverojen kohtuullista-
mista.

Työryhmän pitäisi saada ehdotuksensa valmiiksi vuoden loppuun 
mennessä.

Heinäluoman työryhmän jäsen Metalliliiton työehtosihteeri Kari Hyy-
tiä vetosi tiistaina lakkojen välttämiseksi. Hänen mukaansa vain työrauha 
säilyttämällä Metallilla säilyy puheoikeus työryhmässä.

Parin vuoden päästä Helsingin Sanomissa oli seuraava uutinen päivä-
rahoja koskevasta verolakosta:

10.6.2008 Komennusmiehet aloittamassa lakon tiistaina puoliltapäivin
Telakoiden komennusmiehet aikovat aloittaa tiistaina puoliltapäivin 
lakon päivärahakiistan vuoksi. Näillä näkymin he palaavat töihin vasta 
ensi maanantaina.

Lakkoon ovat liittymässä ainakin Turun, Helsingin ja Rauman telakoi-
den komennusmiehet, kertoi luottamusmies Harri Koskinen.

Mukana olisi tuolloin useita satoja työntekijöitä. Koskinen pitää hyvin 
mahdollisena, että lakko tästä vielä laajenee.

Komennusmiesten verotusta on vatvottu vuosikausia.
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3.8.5 Henkilökuntaetujen verovapauden 
puolesta lakkoilu

Kysymys työntekijöiden verovapaista henkilökuntaeduista ja niiden 
puolustamisesta lakoilla nousi vahvasti esille 1980-luvun alussa. Kysy-
mys oli ennen kaikkea Neste Oy:n henkilökunnalleen myöntämistä 
polttoaineiden hinnanalennuksista ja Finnairin henkilökunnan saa-
mista ilmaismatkoista. Helsingin Sanomissa asiaa käsiteltiin mm. seu-
raavissa kirjoituksissa:

17.2.1980 Mielipide: Kaikki edut verolle
Mielipidesivulla on otettu kantaa Finnairin vapaalippujen verotukseen. 
Mutta onhan toki muitakin kuin finnairilaisia. VR:n henkilökunta sekä 
eri bussiliikenneyhtiöiden henkilökunta olisi niinikään pantava verolle. 
Samoin koko ”Arkadian mäki”, jossa istuvat herrat nauttivat täysistä 
vapaalippuoikeuksista.

Verotettavaa löytyy myös muilta aloilta, esimerkiksi Fazerin ja Nokia 
Oy:n henkilökunnat, jotka saavat ostaa omien firmojensa tuotteita hen-
kilökuntamyymälöistään huomattavan edullisesti. Tässä vain muutamia 
esimerkkejä, joten kyllä verotettavaa löytyy.

Kirjoituksista on paistanut selvästi esiin suomalaisten kateellinen luon-
ne. Mutta pelkästään finnairilaisia ei voida verottaa eduistaan vaan seuraa 
reaktio, jossa kaikista pienistäkin luontoiseduista verotetaan.

Tässä päteekin sananlasku: ”Se, joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse 
siihen lankeaa.”

16.3.1982 Neste maksaa henkilökuntansa bensaverot
Neste korvaa henkilökunnalleen polttoaineiden alennuksista tulevat jäl-
kiverot. Korvaukset maksetaan nesteläisille palkankorotuksina ja pitkäai-
kaisena lainana.

Nesteläisille on tulossa jälkiveroja viideltä vuodelta, koska henkilökun-
nan saamat alennukset on todettu liian suuriksi.

Nesteen henkilökuntaan kuuluvat ovat voineet ostaa bensiiniä, polt-
toöljyä ja nestekaasua 15–40 prosentin alennuksin.

12.10.1982 Finnair aikoo valittaa verottajan päätöksestä
Finnairin hallintojohtaja Pentti Joro luonnehti päätöstä yhtiön työn-
tekijöiden ilmais- tai alennusmatkojen mahdollista verottamista 
kohtuuttomaksi. Lentoyhtiö aikoo anoa valituslupaa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen.
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29.1.1983 Vapaalippujen verotus saattaa keskeyttää Finnairin lennot
Finnairin liikennelentäjät ovat lähes yhtenä miehenä valmiita puolusta-
maan vapaalippujen verovapautta vaikka lakon avulla.

3.2.1983 Verohallitus: Vielä ei ole verotettu
Tavanomaisen verotarkastuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota Fin-
nair Oy:n etuuksiin ja niiden verotukselliseen kohteluun. Kun asia on 
ollut tulkinnanvarainen, on Finnair pyytänyt verotuksesta ennakkotietoa 
lääninverovirastosta. Tyytymättömänä sen tekemään ratkaisun Finnair 
Oy on valittanut lääninoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, missä asia nyt on vireillä.

17.5.1983 Lentoyhtiön väki protestoi KHO:n veropäätöstä – Pekka Venna-
mo lupasi tukea Finnairin henkilöstölle
Veroministeri Pekka Vennamo lupasi Finnairin henkilöstöjärjestöille 
valmistuttaa kiireesti lakiesityksen, joka antaisi verovapauden liikenne-
yhtiöiden työntekijöilleen myöntämille ilmaismatkoille.

Finnairin henkilöstö kääntyi veroministerin puoleen sen jälkeen, kun 
korkein hallinto-oikeus vahvisti verottajan kannan, jonka mukaan Fin-
nairin henkilökunnalleen antamia vapaa- ja alennuslippuja on pidettävä 
verotettavana palkkana.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin lievensi aikaisempien oikeusastei-
den kantaa siten, että se laski 20 prosenttiyksiköllä matkalippujen vero-
tusarvoja.

Finnairin eri henkilöstöryhmien edustajat pitivät kokouksen heti 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tultua tiedoksi. Finnairilaiset 
päättivät pitää edelleen voimassa päätöksensä viedä järjestövoimin lävitse 
vaatimus verottomista ilmaislipuista.

Tässä tarkoituksessa yhtiön ammattijärjestöjen yhteistyöryhmä kävi 
maanantaina veroasioita hoitavan 2. valtiovarainministeri Pekka Venna-
mon puheilla.

Esitimme ministerille, että vielä tämän eduskunnan istuntokauden 
aikana kiireesti valmisteltaisiin lainmuutosesitys, jossa liikenneyhtiöiden 
työntekijöilleen työsuhteen perusteella myöntämät alennus- ja vapaali-
put todettaisiin erityissäännöksellä verottomiksi, kertoo yhteistyöryhmän 
puheenjohtaja Hemmo Hänninen.

Hännisen mukaan Vennamo suhtautui ehdotukseen myönteisesti ja 
lupasi esittää asian koko hallituksen harkittavaksi pikimmiten.

Finnairin henkilöstöjärjestöt odottelevat ministerin esitystä valtioneu-
vostolle lähipäivien aikana. Jos hanke ei lainsäädäntöteitse etene, harki-
taan järjestöissä muita painostustoimenpiteitä.

Viime tammikuussa Finnairin henkilökunta pysäytti lentoliikenteen 
muutamiksi aamutunneiksi protestiksi lääninoikeuden antamaa verotus-
päätöstä vastaan.
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Mielenosoituksen seurauksena valtiovarainministeri Jermu Laine asetti 
työryhmän etsimään kiireellisesti selkeät perusteet verovapaiden henkilö-
kuntaetuuksien määrittämiseksi. Työryhmän selvitys valmistuu juhan-
nukseen mennessä.

9.7.1983 Työryhmä pitää nykyisiä lakeja henkilökuntaeduista riittävinä: 
Verotuksesta jaettava tarkat ohjeet
Henkilökuntaetuuksia koskevia verotussäännöksiä ei ole tarpeen muut-
taa, mutta yhtenäisen verotuksen vuoksi verotoimistoille on annettava 
tarkat ohjeet. Tällaiseen ratkaisuun on päätynyt henkilökuntaetujen vero-
tustyöryhmä.

Työryhmän mielestä KHO:n päätökset Finnairin alennusmatkoista 
riittäisi säännökseksi, mutta työryhmä esittää, että kaikkia liikennemuo-
toja on käsiteltävä yhdenmukaisesti.

Uusilla säännöksillä tai verohallinnon ohjeilla ei saa kiristää aiempaa 
henkilökuntaetujen verotusta koskevaa käytäntöä, korosti Teollisuuden 
keskusliiton veropoliittinen asiamies Esko Tuominen perjantaina kom-
mentoidessaan henkilökuntaetujen verotustyöryhmän muistiota.

Työryhmän ehdotukset kiristävät eräissä tapauksissa tarpeettomasti 
verotusta, Tuominen katsoi. Ehdotuksen toteutuminen merkitsee hänen 
mukaansa esimerkiksi terveydenhuoltoedun samoin kuin henkilökunta-
alennusten verotuksen kiristymistä.

Vero-ongelmien vähentämiseksi tulisi Tuomisen mukaan puuttua 
ainoastaan niihin harvoihin yksittäisiin ongelmiin, kuten henkilökunta-
alennuksiin, joiden osalta verotuskäytäntö on ollut epäselvä.

Tällöin merkitsisi huomattavaa parannusta, että niin verohallinto kuin 
työnantajatkin saisivat entistä paremmin tietoja verotuskäytännöstä, Tuo-
minen sanoo.

Erityisesti finnairilaisten harjoittaman painostuksen tuloksena lakiin 
otetussa säännöksessä verovapaista henkilökuntaeduista liikennetoi-
mialan matkat asetettiin muita henkilökunta-alennuksia edullisem-
paan asemaan.

3.8.6 Kapinointi 1980-luvun lopun 
kokonaisverouudistusta vastaan

Eduskuntavaalien jälkeen keväällä 1987 muodostettiin Harri Hol-
kerin johtama hallitus, jossa olivat kokoomus, SDP, RKP ja SMP. 
Tämä hallitus toteutti tuloverotuksen kokonaisuudistuksen, jossa toi-
saalta veropohjaa laajennettiin ja toisaalta veroasteikkoja alennettiin. 
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Verojärjestelmän neutraalisuutta lisättiin ja järjestelmän ohjausvaiku-
tuksia vähennettiin. Tämä synnytti myös kapinointia, mitä osoittavat 
esimerkiksi seuraavat Helsingin Sanomissa julkaistut kirjoitukset:

7.1.1988 Väyrynen yllyttää yrittäjiä verokapinaan
Keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen suomi keskiviikkona 
Jyväskylässä paikallisen kauppakamarin tilaisuudessa jyrkin sanoin yrit-
täjien myötämielisyyttä hallituksen suunnittelemaa verotuksen kokonais-
uudistusta kohtaan. Hän epäili uudistuksen koituvan yhtä lailla yrittäjien 
kuin viljelijäväestön ja metsänomistajien tappioksi.

Yrittäjien olisikin nostettava Väyrysen mielestä etujensa ajamiseksi 
äläkkä ennen kuin on liian myöhäistä.

Väyrynen ennusti, ettei hallitus kykene riittävästi keräämään rahaa 
valtion kirstuun vähennyksiä poistamalla. Eri ryhmät, kuten eläkeläiset 
ja invalidit, nousevat hänen mukaansa voimakkaaseen vastarintaan ja tai-
vuttavat hallituksen luopumaan ajatuksistaan.

Sen jälkeen vaihtoehdoksi jää Väyrysen mukaan vain veropohjan laa-
jennus. Jos se toteutetaan verotuksen tasavertaisuuden pohjalta, luovutaan 
verotuksen yhteiskunnallisista tavoitteista, yrittämisen tukemisesta, sääs-
tämisestä ja työn teettämisestä.

Väyrynen vaati hallitukselta aikalisää verotuksen kokonaisuudistuksen 
toteuttamiseksi. Verouudistuksen sisältöä ei pidä kytkeä tulopoliittisiin 
ratkaisuihin, koska se koskee laajasti ihmisiä, mm. eläkeläisiä, invalideja, 
työttömiä, lapsiperheitä ja opiskelijoita, jotka eivät ole mukana tupo-
neuvotteluissa.

5.5.1988 Verokapina kytee hallitusryhmissä
Suurimpien hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä alkaa usko loppua 
kokonaisverouudistuksen toteutumiseen. Sekä valtiovarainministeri Erk-
ki Liikanen (sd) että veroministeri Ulla Puolanne (kok) saavat omiltaan 
kirpeää arvostelua.

Näyttää siltä, että mitään todellista suurta uudistusta ei tulekaan, 
arvelee eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja 
Kimmo Sasi (kok).

Sasi syyttää, että verouudistuksen ensimmäisessä lakiesityksessä, talle-
tusten veronhuojennuslaissa, on unohdettu kaikki kokonaisverouudistuk-
selle asetetut periaatteet.

Sasin mielestä hallituspuolueilla on edessään vaalitappio, ellei uudis-
tuksen suunta muutu.

Sosiaalidemokraattisen ryhmän ay-siipeen lukeutuva Risto Ahonen 
puolestaan haluaisi vaihtaa valtiovarainministeri Erkki Liikasen paikalle 
toisen miehen. Erkki on yllättävän nopeasti ryhtynyt puhumaan virka-
miesten suulla, Ahonen syyttää.
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Ahonen sanoo erityisesti eläkeläisten pitävän talletusten veronhuojen-
nuslakia suurena vääryytenä.

Autotehtaan entinen pääluottamusmies Ahonen vastustaa myös kaa-
vailuja muuttaa autoedun verotusperusteita.

14.2.1989 Pääkirjoitus: Pelkkää silmänlumetta
Kokoomuksen eduskuntaryhmässä nostaa taas päätään jonkinlainen vero-
kapina.

Kokoomuksen huoli keskituloisten veroista on näissä oloissa myöhäis-
herännäisyyttä. Äskeiset mielipidetiedustelut osoittivat kokoomuksen 
kannatuksen kääntyneen laskuun. Kokoomus vuotaa keskustaan. Vuo-
don todennäköisin syy on hallituksen veropolitiikka, joka on kaukana 
kokoomuksen verolupauksista.

17.3.1989 Kokoomusryhmän kotikuri taltutti verokapinalliset
Verokapinan tukijoukot alkoivat huveta, kun puheenjohtaja, kauppa- ja 
teollisuusministeri Ilkka Suominen antoi ymmärtää hallituksen ja minis-
teriryhmän luottamuksen olevan vaakalaudalla. 

18.3.1989 Viileä suihku tuli tarpeeseen
Hallitus sai muutenkin uutta liikkumavaraa, kun kokoomuksen edus-
kuntaryhmän verokapina laantui yllättävän helposti. Myös Sdp:n ryhmä 
tyytyi kiltisti hallituksen ympäripyöreään tiedotteeseen. Verokuohunta on 
lakaistu maton alle ainakin elokuuhun asti.

2.4.1989 Kokoomusko ilmiliekeissä?
Eduskuntaryhmän verokapinaa Suominen kieltäytyy pitämästä vakavana 
merkkinä kokoomuksen ministeriryhmän epäonnistumisesta.

3.8.7 Hyvä- ja keskituloisten tuloverokapinoista

Hyvä- ja keskituloisten verokapinoista on Helsingin Sanomissa julkais-
tu seuraavia kirjoituksia:

12.8.1978 Arjo Söderblom, Mielipide: Rakastan veroja
Suomessakin ollaan herttaisen yksimielisiä siitä, että tulo- ja omaisuusve-
roa ei ole mahdollista nostaa, sillä sen seurauksena voisi olla jopa ”veroka-
pina”, jollaisia on historian saatossa ollut useita eri maissa. Korkea välitön 
vero ei kannusta työntekoon ja ahdistaa yleisesti ihmisten tuntoja. Siksi 
vaatimukset siirtymisestä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen ovat 
kasvaneet.
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13.3.1980 Työläjärvi ehdotti työllisyysveroa
Toinen valtiovarainministeri Pirkko Työläjärvi (sd) ehdottaa työllisyys-
toimien rahoittamiseksi vapaaehtoisen työllisyysveron kokeilemista. 
Verovelvollinen suorittaisi ehdotuksen mukaan tuloihinsa tai omaisuu-
teensa suhteutetun työllisyysveron kunnan työllistämisrahastoon.

Työläjärvi ehdottaa irrottautumista ”tämänhetkisestä alhaisen veroas-
teen huumasta, kun näemme seuraamukset ympärillämme”. Hän viittasi 
”hyvin toimeentulevien verokapinaan”, johon vähävaraiset taas vastaavat 
”vieraantumisella tai poikkeavalla käytöksellä, vastakapinasta puhumat-
takaan”.

5.11.1994 Mielipide: Moninkertainen tulonsiirto lietsoo verokapinahenkeä
Olen näennäisen hyvätuloinen palkansaaja ja pidätykset tehty säntillises-
ti – marginaaliveroprosentin ollessa 66. Silti sain jälkiveroja. Eikä neli-
henkinen perheemme elä mitenkään ruhtinaallisesti. Minä olen valmis 
verokapinaan.

4.5.1995 Presidentti Koivisto oudoksuu pykälätehtailua
Koivisto toteaa, että ajatus valtion menojen leikkaamisesta on hyväksytty 
laajalla pohjalla.

Suomalaisten veronmaksumoraali on hänen mukaansa sen sijaan heik-
kenemässä.

Aivan selvästi suuri osa keskiluokkaa kokee itsensä tulonsaajiksi val-
tiolta, mutta eivät veronmaksajiksi. Tämä keskituloisten joukko on siihen 
mittaan laajentunut, että yhteiskunta on kuin suuri uudelleenjakokoneis-
to. Tästä asetelmasta johtuu myös veromoraalin mureneminen.

Tämän kehityksen kääntäminen on tuskallista, mutta välttämätöntä. 
Jos prosessia ei kyetä viemään läpi hallitusti, seuraa verokapina yleisem-
män veronmaksumoraalin heikkenemisen muodossa. 

13.11.1995 Kuismalla uudet mielipiteet
Sitoutumaton Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa pohtii sitä, kuinka 
mielipiteet vaihtuvat, kun työpaikka vaihtuu. Lehti poimii pääkirjoituk-
sessaan yhdeksi esimerkiksi entisen AKT:n johtajan, nykyisen kansan-
edustajan Risto Kuisman (sd).

Hän valittaa, että olemme kutoneet yhteiskuntaan sellaisen rautaisen 
turvaverkon, että se tukahduttaa työn. Meillä on holhousvaltio, jossa 
vain pienellä vähemmistöllä on mahdollisuus elää oman työnsä tuloksilla. 
Kuisma kehottaa verokapinaan.
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31.8.1996 Nuorsuomalaiset kaivavat puoluettaan koipussista
Muista puolueista nuorsuomalaiset ovat tuottaneet harmaita hiuksia 
kokoomukselle. Nuorsuomalaisten ajatukset ovat samoja, joita kokoo-
muksessakin viljellään.

Nuorsuomalaiset vaativat raivoisaa verouudistusta, valtaa pois työ-
markkinajärjestöiltä ja työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista.

Samojen asioiden vaatijoita on aina mahtunut myös kokoomuksen 
sisälle. Ikäväksi tilanteen tekee kokoomukselle se, että kutsuhuuto vero-
kapinaan tulee nyt kilpailevasta ryhmästä.

10.9.1997 Oppositio epäili kurjistumisen kiihtyvän
Nuorsuomalaisten Risto Kuisma arveli, että Suomessa ollaan lähellä vero-
kapinaa ja että suomalaisten kunnioitus lakia kohtaan on romahtamassa 
korkean verotuksen synnyttämän harmaan talouden yleistymisen takia.

31.8.2006 Ilkka Ylönen, Mielipide: Hyväpalkkaisten luulisi siirtyvän mui-
hin töihin
Helsingin Sanomien pääkirjoitus (20.8.) kertoi marginaaliveroa käsitte-
levässä osassaan, ettei jyrkkä veroprogressio ”edistä ahkeruutta ja halua 
edetä työelämässä”.

Jos tuo on totta, pitäisi jatkuvasti olla avoimina kovapalkkaisia töitä, 
joita kukaan ei halua, ja fyysisesti pitäisi olla olemassa ihmisiä, jotka ovat 
kieltäytyneet paremmin palkatusta työstä.

Verotuksen negatiivisen vaikutuksen pitäisi vastaavasti näkyä tunkuna 
hyväpalkkaisista töistä huonommin palkattuihin. Tällaisia paremmasta 
palkasta luopuneita ja pienipalkkaisempaan työhön siirtyneitä ihmisiä 
pitäisi myös fyysisesti olla olemassa.

Kuvatunlaisiin ilmiöihin tai ihmisiin en ole törmännyt enkä koskaan 
tule törmäämäänkään.

Miksi sitten veroprogression lamaannuttava vaikutus elää jopa Hel-
singin Sanomien pääkirjoituksessa? Kysymys on klassisesta hyvätuloisten 
verokapinasta.

Hyvistä tuloista ei haluta maksaa pienempituloisten sosiaaliturvaa, 
sosiaalipummeista puhumattakaan. Tuon voisi reippaasti sanoa vaikka 
pääkirjoituksessa eikä verhota sanomaa kvasitieteen ja populismin pum-
puliin.

Rikkaiden ja keskituloisten suhdetta verokapinoihin on pohdittu Jyri 
Hännisen ja Lasse Rantasen Helsingin Sanomissa 24.3.2013 julkais-
tussa artikkelissa ”Maailman varoista puolet veroparatiiseissa”. Siinä 
todetaan mm.:
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Veroparatiisiin voi perustaa yhtiön päivässä. Maailman varallisuudesta 
jopa puolet on veroparatiiseissa. Suuryritysten ja rikkaiden yksityishenki-
löiden verokapina koskettaa meitä kaikkia.

Veroparatiisit eivät ole enää vain kehitysmaiden ongelma.
Eurokriisin myötä verosuunnittelusta on alettu puhua laajasti medi-

assa ja päätöksentekijöiden pöydissä myös Euroopassa. EU arvioi viime 
joulu kuussa, että sen jäsenmaat menettävät vuosittain jopa tuhat miljardia 
euroa verotuloja erilaisten veronkiertämismekanismien takia.

Poliitikot ovat tajunneet, että kun veroapina loikkii karkuun verokar-
hua, muiden taakka kasvaa.

Kaikissa länsimaissa vauraiden kansalaisten ja yritysten verotusta on 
viime vuosikymmeninä kevennetty. Tämä on tapahtunut osittain ideo-
logisten syiden, mutta myös pakon edessä, kun verokapinaan ryhtynyt 
eliitti voi helposti minimoida maksamansa verot.

Keskiluokan verotaakkaa poliitikot eivät voi kasvattaa tai edessä on 
vaalitappio.

Siksi päättäjät pohtivat vakavasti veroapinoiden kuriin panemista.

24.2.2016 Matti Kalliokoski: Miksi hyväosaisuus ja huono-osaisuus periy-
tyvät niin vahvasti?
Maksuton koulutus on sairausvakuutuksen peilikuva. Se on palkinto 
ponnisteluista, jos kaikki menee hyvin. Palkinto ei kuitenkaan ole ilmai-
nen. Verokapina pysyy aisoissa, kunhan verojen ja palvelujen tasapaino 
on kohdallaan.

Jokaisen ei tarvitse olla järjestelmän nettosaaja, kunhan ihmisellä on 
tunne, että oma ahkeruus palkitaan ja järjestelmä on oikeudenmukainen.

Tasapainosta huolehtiminen on tehokasta yhteiskuntarauhan yllä pitoa.

Ilta-Sanomat julkaisi 15.11.2003 uutisen, jonka otsikkona oli ”Saras-
vuo julisti verokapinan”:

Yrittäjä-kirjailija Jari Sarasvuo, 38, aikoo lopettaa verojen maksamisen 
vastalauseena hallituksen yritysverouudistukselle. Sarasvuo pitää ratkaisua 
”kammottavana virhearviona” työllisyyden ja yrittämisen kannalta.

Viime vuonna minä maksoin henkilökohtaisesti veroa noin 300 000 
euroa, tänä vuonna noin 400 000 ja ensi vuonna minä maksan vähän yli 
500 000 euroa. Sitä seuraavana vuonna minä en maksa mitään, Sarasvuo 
lupaa päättäväisesti IS:n haastattelussa.

Sarasvuo on yritysvalmennukseen keskittyvän Trainer’s House Oy:n 
pääomistaja. Uudenmaan vuoden kasvuyritykseksi ja parhaaksi palvelu-
yrittäjäksi palkittu yhtiö teki viime vuonna komeasti 3,4 miljoonaa voit-
toa.
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Sarasvuon verokapina jäi lyhyeksi. Jo 25.11.2003 Helsingin Sanomat 
julkaisi seuraavan kirjoituksen otsikolla ”Sarasvuo lopetti verokapinan 
ja pyysi anteeksi käytöstään”:

Valmennusyrittäjä Jari Sarasvuo ilmoitti lopettavansa verokapinan, jonka 
hän aloitti hallituksen yritysverouudistuksen julkistamisen jälkeen. Yrit-
täjätovereilleen osoitetussa sähköpostissa Sarasvuo sanoo olleensa vääräs-
sä, kun hän kiivastuksissaan ehdotti veroboikottia ja muita kostotoimia 
valtiota vastaan.

”Olen tehnyt karkean arviointivirheen verokapinan ensimmäisillä 
sekunneilla. Virheemme on johtanut siihen, että olemme vaarassa toimia 
arvojemme, maailmankuvamme ja lastemme tulevaisuuden vastaisesti”, 
Sarasvuo kirjoittaa sähköpostissaan.

Sarasvuo arvostelee yhä verouudistusta mutta aiempaa maltillisemmin. 
Sarasvuo kertoo takinkääntönsä johtuneen siitä, että hän viime viikon 
lopulla yhdessä yhtiökumppaneidensa kanssa pohti motiivejaan ja huo-
masi toimineensa omien arvojensa ja maailmankuvansa vastaisesti. ”Olen 
koko ikäni uskonut yhteiskuntavastuuseen, solidaarisuuteen ja oman 
edun asettamiseen yhteisen edun jälkeen”, hän kirjoittaa.

”Kysymys kuului, että palvellaanko tässä meidän suuttumusta vai 
rakennetaanko tässä yhteiskuntaa lapsillemme. Todettiin, että verouudis-
tus on varmaankin virheellinen ja siinä on paljon epäonnistunutta mutta 
ei se tarkoita sitä, että vääryys korvataan vääryydellä”, Sarasvuo kertoi 
Helsingin Sanomille.

Sarasvuon mukaan yrittäjäkapina alkoi saada epäterveitä piirteitä, jois-
sa hän ei halunnut enää olla mukana. Kapinalla oli vaikutuksia myös 
Sarasvuon yrityksen, Trainers’ Housen liiketoimintaan. Ainakin kaksi 
asiakasta halusi pitää valmennuksessa tauon niin kauan kunnes Sarasvuo 
jälleen keskittyy täysillä asiakkaidensa palvelemiseen kapinoinnin sijaan.

Sarasvuo lupaa maksaa ”rutosti” veroja jatkossakin, eikä lähde yhteis-
kuntaa heikentäviin hankkeisiin.

”Se, että tällainen rikas poika kiukuttelee ja uhkailee yhteiskuntaa, 
niin sehän on väärin. Olisihan se mukava, jos ei olisi koskaan väärässä, 
mutta kun sattuu olemaan, niin fiksu ihminen astuu sieltä poterosta ulos 
ja hyväksyy sen rankaisun, mikä siitä seuraa.” ”Yrittäjäpojaksi” itseään 
kutsuva Sarasvuo on pyytänyt anteeksi myös ”demonisoimaltaan” Sdp:n 
puoluesihteeri Eero Heinäluomalta, jota hän toissa sunnuntain suorassa 
tv-lähetyksessä nimitteli valehtelijaksi. Hän pyytää anteeksi myös Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtajalta Jussi Järventaukselta, jonka eroa hän samassa 
tv-lähetyksessä vaati.

Suomen Yrittäjiä kohtaan Sarasvuo on kuitenkin yhä hapan. Sarasvuo 
kertoo keskustelleensa pitkään esimerkiksi metalliliiton aktiivien kanssa 
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ja vaikuttuneensa ay-liikkeestä, joka – toisin kuin yrittäjäjärjestöt – ei 
”koskaan petä omiaan”.

Helsingin Sanomissa oli 2.11.2005 juttu ”Jari Sarasvuon ansiotulot 
nousivat kohisten”. Siinä todettiin mm.:

Vuoden 2003 lopulla verouudistuksesta suivaantunut ja verokapinallakin 
uhannut yrittäjä, yrityskouluttaja Jari Sarasvuo, 40, pomppasi kerralla 
kovimpien ansiotulojen kärkikaartiin sijalle 21.

Sarasvuon ansiotulot olivat viime vuonna noin 1,6 miljoonaa euroa ja 
pääomatuoja tuli päälle vielä toinen miljoona.

Myös Hjallis Harkimo kirjoitti verokapinan tarpeesta. Hän twiittasi 
16.7.2021 seuraavasti:

Ihmisten pitää saada itse enemmän päättää mitä omilla rahoillaan teke-
vät. Verotusta pitää alentaa kaikissa tuloluokissa ja kerätä veroa uusilla 
haittaveroilla. Yrityksiä pitää kannustaa investoimaan. Liike Nyt julistaa 
verokapinan!

Samana päivänä Uudessa Suomessa julkaistiin otsikolla ”Verokapina!” 
seuraava Harkimon puheenvuoro: 

Palkansaajien verotusta pitää keventää kaikilla tulotasoilla ja kohdistaa sen 
sijaan verotusta ilmastonmuutoksen hidastamiseksi erilaisiin haittaveroi-
hin. Yrityksiä pitää verotuksen alentamisella kannustaa tuotekehitykseen 
ja investointeihin.

Nykyinen malli on tullut tiensä päähän ja Suomi pitää saada kasvuun 
ja muiden pohjoismaiden imuun. Lisää velkaa ja lisää veroja on nykyinen 
meininki. Tällä menolla kuihdumme pois. Tähän pitää saada muutos. 
Ihmisten pitää saada palkastaan enemmän käteen ja saada itse päättää, 
miten rahojaan käyttävät. Yrittäjyyttä ja työntekoa pitää kannustaa.

Tarvitsemme uskoa tulevaan ja sitä kautta useamman suomalaisen 
töihin, tienaamaan, elämään ja kuluttamaan. Näitä kaikkia voi parantaa 
muuttamalla verotusta.

Tulo- ja yritysverojen pudotus tuo parhaiten kasvua myös kansainvä-
listen tutkimusten mukaan.

Mallia voi ottaa Ruotsista. Siellä demarihallitus on pystynyt verotuk-
sessa ja työmarkkinoilla muutoksiin, joihin Suomessa edes kokoomus ei 
pysty. Ruotsi on kasvanut viime vuodet ja julkinen talous on tasapainossa. 
Suomi ei ole kasvanut 15 vuoteen ja velkaannumme vauhdilla.

Yksi prosentti lisää työllisiä parantaa julkista taloutta miljardilla eurolla.
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Tuloverotuksen progressio lähtee nopeaan kasvuun, kun tienataan kol-
me tonnia kuukaudessa. Ja ero EU-maiden keskiarvoon sen kuin kasvaa, 
kun palkka nousee.

Ruotsissa demarihallitus on laskemassa jopa suurimpien ansiotulojen 
marginaaliveroja viidellä prosenttiyksiköllä.

Eikö olisi parempi, jos ihmiset saisivat enemmän euroja käyttöönsä ja 
verot kerättäisiin kulutuksen kautta? Ihmiset saisivat tehdä omilla rahoil-
laan enemmän omia valintoja ja verotusta voitaisiin paremmin kohdistaa 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.

Yritykset tarvitsevat kunnon verovähennyksen investoinneista, tuote-
kehityksestä ja tutkimuksesta.

Malleja on olemassa, mutta hallitukselta puuttuu tahtotila. Ideologia 
estää nämäkin valinnat? Korkea työn ja pääoman verotus on myös ympä-
ristön kannalta kaikkein vahingollisinta. Järjetön velanotto lisää vain 
päästöjä ja miljardeja euroja siirrettyä verotusta lasten ja lastenlastemme 
maksettavaksi.

Harkimo julisti samoilla perusteilla myös YouTubessa 4.8.2021 vero-
kapinan ja toivoi siihen mukaantulijoita.

Perussuomalaisista vuonna 2017 eronneet kansanedustajat perusti-
vat ryhmän Uusi vaihtoehto, josta syntyi puolue Sininen tulevaisuus 
(nyk. Korjausliike). Se otti tavoitteekseen keskiluokan verokapinan. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomissa asiasta todettiin seuraavaa:

5.8.2017 Uuden vaihtoehdon ryhmänjohtaja Simon Elo haluaa pienentää 
pieni- ja keskituloisten verotusta
Oleellista on se, että työn verotusta voidaan pieni- ja keskituloisilta keven-
tää, ja sitä kautta edistää työllisyyttä. Linjamme puolueena on, että halu-
amme olla keskiluokan verokapina.

14.8.2017 Uusi vaihtoehto -ryhmä haluaa muuttaa nimensä ”Siniseksi 
eduskuntaryhmäksi” ja ajaa solidaarisuusveron jatkoa – ”Varakkaat eivät 
voitelua kaipaa”
Sininen tulevaisuus pyrkii erottumaan pienyrittäjien ja keskiluokan 
”verokapinapuolueena”.

15.8.2017 Sininen tulevaisuus on ”äärikeskustalainen”, Jussi Niinistö sanoo
Olette ilmoittanut olevanne verokapinapuolue ja vihollinen on punainen. 
Kokeillaan toisinpäin. Määrittele paikkanne oikeisto-vasemmistoakselil-
la suhteessa keskustaan ja kokoomukseen. ”Olemme äärikeskustalainen 
kansanliike.”
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20.8.2017 Siniset asemoituvat äärimmäiseen keskustaan
Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo on määritellyt siniset keskiluokan 
verokapinaksi. Keskituloisissa on sekä kokoomuksen että keskustan äänes-
täjien ydinjoukko. Sinisten vaarana onkin, että ryhmä – ehkä tuleva puo-
lue – jauhautuu olemassa olevien suurempien porvaripuolueiden väliin.

Keskiluokan etujen ajaminen on lisäksi riskialtis taktiikka. Suomessa 
oli aikoinaan puolue, joka ajoi nimenomaan keskiluokan etuja, Liberaa-
linen kansanpuolue. Sekin kuihtui pois.

Sininen eduskuntaryhmä julkaisi 31.8.2017 tiedotteen ”Keskiluokan 
verokapina on alkanut – kansa saa ansaitsemansa veronkevennyksen”. 
Siinä puheenjohtaja Simon Elo kehui juuri tehtyä hallituksen – jossa 
siniset oli mukana – budjettipäätöstä ja totesi mm.:

Budjettipäätökset ovat veronmaksajan kannalta hyviä. Hallitus on keven-
tänyt palkkaverotusta 1,2 miljardilla eurolla. Tarpeellisten asioiden kuten 
autoilun verotus laskee. Romutuspalkkion palauttamisella lisätään auto-
kannan uusiutumista. Yli 400 000 suomalaista vapautuu Yle-verosta. 
Suomessa täytyy olla oikeus ja mahdollisuus menestyä omalla rehellisellä 
työllä. Hallitus keventää tuloverotusta 270 miljoonalla eurolla kaikilta 
palkansaajilta. Keskiluokan verokapina on tällä hallituskaudella alkanut. 
Kansa saa ansaitsemansa veronkevennyksen, joka vahvistaa ostovoimaa. 
Taloustilanne kohenee, mutta on vielä perusteltua jatkaa solidaarisuus-
veroa. Olemme yhteisessä veneessä ja hyvinvoivat soutavat hieman enem-
män kunnes pääsemme kuiville.

Helsingin Sanomissa oli tämän jälkeen asiasta seuraavat kirjoitukset:

2.9.2017 Sinisen tulevaisuuden ja keskustan periaateohjelmat ovat kuin 
kaksi marjaa
Siniset on siis keskustalaisempi kuin keskustapuolue.

Siniset ovat ottaneet iskulauseekseen keskiluokan verokapinan. Puolue 
puolustaa veronkevennyksiä ja vastustaa ”holtittomia sosialistisia veron-
korotuksia”, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo.

Suuri keskiluokka ei kuitenkaan helposti kapinoi. Kohtaloonsa tyytyen 
se maksaa veronsa ja pitää hyvinvointivaltiota pystyssä.

20.10.2017 Kukaan ei halua kuulua keskiluokkaan
Tulevan puolueen keskeinen teema, ”keskiluokan verokapina”, ei kuu-
losta kovin omaperäiseltä.
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16.12.2017 Siniset etsii lähtölaukausta puolueen nousulle
Siinä missä perussuomalaiset on selkeä vaihtoehto poliittisessa kentässä, 
sinisille ei ole löytynyt tilaa perussuomalaisten ja kokoomuksen välissä. 
”Keskituloisten verokapina” ei näytä toimivan kannatuksen räjäyttäjänä.

30.1.2018 Siniset on ahdingossa
Siniset on yrittänyt brändätä itseaan ”keskiluokan verokapinana”. Tällä 
paikalla istuu kuitenkin jo kokoomus, joka on parin prosentin kannatuk-
seen yltäneiden sinisten rinnalla gorillan mitoissa.

14.4.2018 Hallitus jättää vahvan perinnön
Tällä viikolla päättyneessä kehysriihessä hallitus teki vielä viimeisiä talous-
poliittisia päätöksiään. Syksyllä hallitus kokoontuu budjettiriiheen.

Siellä epäilemättä päätetään veronhuojennuksista ensi vuodelle. Ne 
eivät olisi nykyisessä suhdannetilanteessa taloustieteellisesti järkeviä, mut-
ta siniset julistaa olevansa ”keskiluokan verokapina”, kokoomus on aina 
valmis veroleikkauksiin ja keskustakaan tuskin vastustaa.

22.5.2018 Mielipide, Simon Elo: Liberaali älymystö ei ymmärrä konserva-
tiivia 
Siniset on verokriittinen. Ajamme keskituloisten verokapinaa. Haluamme 
korottaa kotihoidon tukea ja keventää autoilijoiden verotusta. Perheitä ei 
uhrata sosialismin alttarille, ja kaupunkien fillarikommunismi n pantava 
kuriin. Ainahan liberaali älymystö on näille ajatuksille nauranut.

18.8.2018 Siniset on vielä vuoden jälkeen puolue, jolla on alle tuhat jäsentä 
ja joka etsii arvojaan
Sininen tulevaisuus on erikoinen sakki ihmisiä. Se on vuoden aikana 
ehtinyt ilmoittaa olevansa keskiluokan verokapina ja uudistusmielinen 
konservatiivipuolue. Jäseniä puolueella on vuoden olemassaolon jälkeen 
yhä alle tuhat, vaikka ministereitä on viisi. Kannatus liikkuu prosentin 
tuntumassa.

16.11.2018 Pääkirjoitus: Siniset tarvitsevat sopivan vastavoiman
Siniset on julistanut edustavansa keskiluokan verokapinaa. Sillä ei vielä 
paljon tee eroa esimerkiksi kokoomukseen. Luontevin vastapooli sinisille 
taitaisivat olla vihreät ja vasemmistoliitto. Ainakaan äänestäjäkunnissa 
ei ole päällekkäisyyttä, pikemminkin vastakkaisuutta. Sinisten periaate-
ohjelma tekeekin vasemmistoon ja vihreisiin näkyvää pesäeroa.
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15.1.2019 Sinisten kovat ehdotukset eivät toteudu, mutta ne kertovat kes-
kustelun siirtymisestä kohti äärilaitaa
Myös siniset itse ovat jatkuvasti korostaneet eroaan perussuomalaisiin. 
He ovat maalanneet itsensä maltilliseksi vaihtoehdoksi Jussi Halla-ahon 
johtamien perussuomalaisten ajattelulle.

Tämä ajatusleikki maltillisesta ”keskiluokan verokapinasta” näyttää 
nyt karisevan. Eduskuntavaalit lähestyvät, ja melko olemattomasta kan-
natuksesta nauttiva siniset tekee kaikkensa napatakseen ääniä. Vastaavia 
äänenpainoja tulee tietysti kuulumaan vaaleihin saakka myös perussuo-
malaisista. 

3.9.8 Varallisuusveron poiston vastustajat 
kapinallisina

Helsingin Sanomissa julkaistiin vuonna 2005 seuraavat varallisuusve-
roa koskevat kapinalliskirjoitukset:

17.12.2005 Luottamuksen menetys uhkaa Sdp:n verokapinallisia
Varallisuusveron poistoa vastaan eduskunnassa äänestäneitä sosiaalide-
mokraatteja odottaa ilmeisesti ryhmän luottamuksen menettäminen. 
Eduskuntaryhmä käsittelee kysymystä ylimääräisessä kokouksessaan 
maanantaina.

20.12.2005 Sdp:n eduskuntaryhmä rankaisi verokapinallisiaan lausumalla
Varallisuusveron poistamista vastustaneet seitsemän sosiaalidemokraattis-
ta kansanedustajaa saivat maanantaina eduskuntaryhmältään rangaistuk-
seksi lausuman.

Kaksi tuntia kestäneiden keskustelujen jälkeen eduskuntaryhmä päätti 
todeta, että näiden seitsemän kansanedustajan menettely ”loukkaa ryh-
män solidaarisuutta” ja siksi ryhmän luottamus on ”olennaisesti heiken-
tynyt”.

3.8.9 Eläkeläisten ja kuolevien veroprotesteista

Eläkeläisten verotus synnyttää jatkuvasti kiistoja. Keskusteluissa on 
otettu esille myös kysymys verokapinasta. Esimerkkinä mainittakoon 
vasemmistoliiton Mikko Kuopan puhe eduskunnan täysistunnossa 
25.11.2008:

Ministerien väitteet siitä, että veroratkaisut suosivat pienituloisia, eivät 
pidä paikkaansa. Verotettavaa tuloa 20 000 euroa vuodessa ansaitsevan 
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verotus hallituksen esityksen mukaan kevenee 248 euroa ja netto tulon 
muutos, siis nettotulon muutos, on 1,6 prosenttia. Hyvätuloinen, 
100 000 euroa ansaitseva, saa euroja käteensä 1 090 euroa enemmän, ja 
nettotulon muutos on 1,9 prosenttia. Elikkä nettotulokin kasvaa siellä 
myös prosentuaalisesti enemmän.

Miten vajaa 250 euroa on enemmän kuin 1 090 euroa? Niillä euroilla 
ostetaan ruokaa, maksetaan asumiskuluja ja korotettuja terveydenhoi-
tomaksuja, joita hallitus juuri hiljakkoin nosti. Eläkeläisillä on edelleen 
aihetta verokapinaan, sillä todellisuudessa heitä verotetaan edelleen 
kireämmin sosiaaliturvamaksuilla kikkailemalla. Viime syksynä esitin elä-
keläispuolisoiden kireämmän verotuksen poistamista. Se ei ollut silloin 
teknisesti mahdollista valtiovarainministeriön mukaan, mutta onneksi 
hallitus on huomannut, että se on nyt myöskin teknisesti mahdollista, ja 
eläkeläispuolisoiden verotusta ja sen vähennysoikeutta korotetaan saman-
suuruiseksi kuin yksinäisellä eläkkeensaajalla. 

Voidaan mainita myös Helsingin Sanomissa 17.5.2014 julkaistu kir-
joitus ”Urheilumies eläkeläisten asiassa”:

Urheilumies, kunnallisvaikuttaja Yrjö ”Josa” Jäntti on hyväntuulinen 
mies. Hän puhuu paljon ja hymyilee koko ajan.

Nyt, kahdeksankymppisenä, Jänttiä kuitenkin suututtaa. Hänestä on 
kehkeytynyt ahkera mielipidekirjoittaja, joka haluaa pitää ääntä epäoikeu-
denmukaiseksi kokemastaan eläkeläisten kohtelusta.

”Olen rähjännyt siitä Urpilaiselle ja Kataiselle. Olen hirveän vihainen 
asiasta kokoomukselle, vaikka se onkin oma puolue.”

Hän toimii Suomen eläkeläisten edunvalvontayhdistys Sedussa ja yllyt-
tää eläkeläisiä verokapinaan.

”Eläkkeitä verotetaan ankarammin kuin samansuuruisia palkkatuloja. 
Leikattu indeksi syö eläkkeitä. Suomalaisilta otetaan työelämaksu kol-
meen kertaan”, hän tykittää.

Hän itse saa kohtalaista eläkettä, vaimo tuskin mitään.
”Olemme huolissamme ennen kaikkea pientä eläkettä saavien nais-

ten puolesta. He ovat synnyttäneet ja hoitaneet lapset ja tehneet työtä 
matalapalkka-alalla. Nyt eläkkeellä he ovat todella tiukalla.”

Suurista eläkkeistä on vuodesta 2013 alkaen kannettu lisäveroa. Sitä 
ovat monet tunnetut henkilöt julkisesti vastustaneet, ja asiasta on 
riidelty tuomioistuimissakin. Varsinaisia verokapinoita siitä ei ole 
kuitenkaan syntynyt. Suurituloiset eläkeläiset eivät ole järjestäneet 
esimerkiksi joukkomielenosoituksia eduskuntatalon eteen. Heidän on 
vaikeaa saada sympatiaa muillakaan ulkoparlamentaarisilla keinoilla. 
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Jonkinlaisena veroprotestina saatetaan pitää muuttoa ulkomaille, 
mutta veroedun saamisen mahdollisuudet tällä tavalla ovat vaikeu-
tuneet Suomen irtisanottua Portugalin kanssa tekemänsä verosopi-
muksen.

Perintöverosta monet naapurivaltiomme ovat jo luopuneet. Suomes-
sakin monet vihaavat perintöveroa, mutta meillä se on vielä pitänyt 
pintansa. Helsingin Sanomien pääkirjoituksen 31.1.2019 otsikkona 
oli ”Reipas, nopeatempoinen ja asiapitoinen keskustelu sopii hyvin 
vaalien alle”. Siinä mainittiin perintöverokin:

Monissa maissa verotus saa äänestäjät liikkeelle. Suomessa näkyvällä vero-
kapinalla ei ole perinteitä, mutta täsmälupaukset perintöveron muutok-
sista ovat joskus näkyneet äänestyspäätöksissä.

Perintöveroa pitää hengissä erityisesti pelko, että sen tilalle muinaisen 
Rooman mallia noudattaen säädettäisiin vielä pahempi vero, jota olisi 
vaikeampi välttää.

3.8.10 Kunnallisverokapinoinnista

Helsingin Sanomissa julkaistiin 10.9.2007 mielipidekirjoitus ”Kunnil-
le enemmän verotuloja”, jossa mainittiin mm.: 

Nykyjärjestelmä, jossa valtio lainsäätäjänä asettaa kunnille palvelumi-
nimit, mutta antaa valtionosuuksina yhä pienemmän osuuden näiden 
tehtävien hoitamiseksi, väistelee vastuutaan kansalaisia kohtaan. Vaikka 
vahvoja merkkejä varsinaisesta verokapinasta ei ole, joutuu hyvinvointi-
valtion legitimiteetti yhä kovemmalle koetukselle.

16.7.2008 Helsingin Sanomissa oli kirjoitus ”Valtuutettujen ja kunta-
laisten verokriittisyys kasvanut”. Siinä todettiin mm.:

Hallituksen suunnittelema veroale lisää painetta nostaa kuntien verotusta.
Kuntien valtuutetut suhtautuvat aiempaa kriittisemmin verotuksen 

tasoon. Useampi kuin neljä kymmenestä valtuutetusta (44 prosenttia) 
on sitä mieltä, että verotuksen taso kunnissa on noussut kestämättömän 
korkealle tasolle. Vaikka verokapinallisia on vielä alle puolet, on heidän 
määränsä kasvanut vuodesta 2002 (27 prosenttia). Kansalaisista 52 pro-
senttia pitää kuntaverotuksen tasoa liian korkeana.
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Kriittisyyden kasvu selittyy osittain veropolitiikan kaksijakoisuudella. 
Vaikka hallitus on laskenut veroja tasaisesti, on kunnissa menty toiseen 
suuntaan.

Verokapinaan viitattiin myös Helsingin Sanomissa 24.2.2012 julkais-
tussa jutussa ”Tämä on Helsingin suurin huijaus”. Siinä todettiin 
mm.:

Helsinkiläiset ovat vuosikymmenien mittaan rahoittaneet ja rakentaneet 
kaupunkiinsa Helsingin Energia -nimisen energialaitoksen. Helen haluaa 
itseään kutsuttavan energiayhtiöksi. Totuus on kuitenkin se, että kyseessä 
on Helsingin kaupungin energialaitos. Helsingin kaupunki voi toimia sen 
suhteen aivan kuin haluaa.

Mitä kaupungin poliitikot haluavat? He haluavat periä helsinkiläisiltä 
kovempia sähkö- ja energiamaksuja kuin olisi pakko. He haluavat periä 
energian hinnassa helsinkiläisiltä satoja miljoonia euroja piiloveroa kau-
pungin kassaan.

Poliitikot voisia toimia toisinkin. Helenin johtokunta voisi päättää 
alentaa helsinkiläisten sähkön ja kaukolämmön hintaa. Helenin johto-
kunta voisi päättää, että peritään helsinkiläisiltä vain sen verran, että saa-
daan käyttö- ja korvausinvestoinnit hoidettua.

Mitä tästä seuraisi? Se, ettei kaupunki saisi enää Heleniltä kassaan-
sa 200–300:a euroa vuodessa. Tämä summa vastaa muuten vähintään 
kahden kuntaveroprosenttiyksikön tuottoa. Helsinki joutuisi nostamaan 
veroprosenttinsa 20,5:een.

Jos Helsingin veroprosentti olisi 20,5, aiheuttaisi se välittömästi vero-
kapinan.

3.8.11 Ajoneuvoveron ja autoveron 
vastustaminen

Kiinteätyyppinen, hallintaperusteinen autojen käyttövaiheeseen koh-
distuva verotus, nykyiseltä nimeltään ajoneuvovero, on ollut Suomessa 
voimassa 1920-luvulta alkaen. Autojen hankinta- ja käyttöönottovai-
heeseen liittyvä autovero säädettiin meillä 1950-luvulla.

Varsinkin autovero on jatkuvasti ollut voimakkaankin kritiikin 
kohteena, kuten esimerkiksi kirjastani ”Autoveron saattohoito ja 
tieliikenneverotuksen kehittäminen – Autovero 60 vuotta” (2018) 
ilmenee. Varsinkin käytettyjen autojen verokohtelu on aiheuttanut 
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riitoja ja protesteja, mutta varsinaisia verokapinoita tai verolakkoja 
ei ole esiintynyt.

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilan Helsingin Sanomissa 
17.7.1989 esittämä suositus ryhtyä verolakkoihin tiemäärärahojen 
lisäämiseksi oli hyvin poikkeuksellinen. Sitä koskevassa uutisessa 
todettiin:

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk) on huolestunut valtion tiemää-
rärahojen suuntautumisesta yksinomaan päätieverkoston rakentamiseen. 
Hän suositteleekin alemmanasteisen tieverkoston piirissä asuville moot-
toriajoneuvo- ja polttoaineverojen maksulakkoon ryhtymistä

Anttila vaatii myös valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioon pää-
tieverkoston rakentamiseen omaa momenttia ja sille riittävää rahoitusta.

Alemmanasteisen tieverkoston rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 
tulisi saada 700 miljoonan – yhden miljardin markan suuruinen tasoko-
rotus, vaati sunnuntaina Tammelassa puhunut Anttila.

Anttilan verolakkoesitystä käsiteltiin Helsingin Sanomien pääkirjoi-
tuksessa 19.7.1989 ”Autoja Anttilan hintaan” seuraavasti:

Suomen korkeat hinnat ovat tartuttaneet poliitikkoihin kulkutaudin, 
joka leviää kulovalkean tavoin. Yksi jos toinenkin suosittelee ostolakkoja 
ja muita huuhaa-temppuja, joilla alentaa hintoja. Epidemia lähti valtio-
varainministeri Erkki Liikasesta. Hän suositteli ensiksi asunnonosto-
lakkoa ja kehotti sitten tinkimään kaupassa hinnoista.

Hintaministeri Pertti Salolainenkin tarjoaa lomalta palattuaan ensi 
töikseen kestokulutushyödykkeiden ostoboikottia. Toistaiseksi hämmen-
tävimmän ehdotuksen teki kuitenkin viikonvaihteessa kansanedustaja 
Sirkka-Liisa Anttila. Autoilijoiden pitäisi kieltäytyä autoverosta, jotta tie-
määrärahoihin saataisiin enemmän varoja, Anttila sanoi.

Anttilan hintapolitiikkaa mukaillen joku poliitikko voisi ehdottaa seu-
raavaksi keskituloisille verolakkoa verotuksen alentamiseksi. Ehdotus olisi 
ainakin ajankohtainen budjettiriihen alla.

Kehotukset osoittavat, kuinka vieraantuneita poliitikot ovat arkitodel-
lisuudesta ja kuinka haluttomia he ovat tarttumaan jämäkästi kilpailu-
vääristymiin. Nykymuotoinen hinnoittelu jatkuu niin kauan kuin se on 
mahdollista – eikä poliitikoilla ole tarvetta puuttua siihen niin kauan kuin 
he selviävät kuluttajien taivastelusta pelkällä huulenheitolla.
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3.8.12 Polttoaineen ja muun energian verot ja 
tulli – alas vai ylös? 

Nestemäisten polttoaineiden verotus Suomessa aloitettiin 1920-luvul-
la tullin kantamisella maahan tuoduista polttonesteistä. Kun Suomes-
sa vuonna 1957 aloitettiin oma öljynjalostustoiminta, lainsäädäntöä 
jouduttiin täydentämään, jotta kotimaassa valmistetut nestemäiset 
polttoaineet olisivat tulleet samanlaisen verotuksen kohteeksi kuin 
vastaavat maahan tuotavat ulkomaiset tuotteet.

1960-luvun puolivälissä luovuttiin ajoneuvoveron kantamises-
ta bensiinikäyttöisistä ajoneuvoista ja alennettiin dieselkäyttöisten 
ajoneuvojen ajoneuvokohtaista veroa. Tästä aiheutunut verotulojen 
menetys korvattiin bensiinin ja dieselöljyn valmisteverolla. Neste-
mäisten polttoaineiden verotuksessa oli pitkään voimassa järjestelmä, 
jossa valmisteveron perusveroa kannettiin vain Suomessa valmiste-
tuista tuotteista ja maahan tuoduista tuotteista kannettiin vastaavasti 
tullia. Järjestelmää muutettiin Suomen solmittua Euroopan talous-
yhteisön kanssa vuonna 1973 sopimuksen. Sopimuksessa edellytettiin 
bensiinin tullia alennettavaksi asteittain niin, että se poistuisi vuonna 
1977 kokonaan. Jotta valtion verotulot eivät olisi alentuneet, bensii-
nin tulli korvattiin valmisteveron perusverolla.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan voimakas nousu vuoden-
vaihteessa 1973–1974 aiheutti muutoksia polttoaineiden verotus-
järjestelmään. Pääosa polttoaineista oli ollut liikevaihtoveron alaista. 
Koska liikevaihtovero oli prosentuaalinen vero, joka määräytyi lopul-
lisen kuluttajahinnan perusteella, vaikuttivat hinnoissa tapahtuneet 
muutokset välittömästi veron määrään. Tällöin vero lisäsi hintojen 
noustessa vähittäismyyntihintaan kohdistuvaa painetta. Tilanteen 
katsottiin muodostuneen kestämättömäksi esimerkiksi elinkeinoelä-
män toimintamahdollisuuksien ja työllisyyden kannalta. Polttoai-
neiden hintojen nousun kertautuminen verotuksen kautta estettiin 
siten, että luovuttiin prosentuaalisesta liikevaihtoverosta ja siirryttiin 
markkamääräiseen yksikköperusteiseen valmisteveroon.

Vuonna 1986 toteutettiin merkittävä energiaverouudistus, 
jossa pääasiassa valmisteverotukseen perustuvasta verotuksesta 
siirryttiin liikevaihtoverotukseen. Uudistuksen jälkeen ainoastaan lii-
kennepolttonesteistä eli moottoribensiinistä ja dieselöljystä kannettiin 
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liike vaihtoveron lisäksi valmisteveroa. Käytännössä uudistus merkitsi 
noin miljardin markan kevennystä tuotannollisen toiminnan ener-
giakustannuksiin. Toisaalta vastaavan suuruinen verorasitus siirtyi 
muiden energiaa kuluttavien tahojen, lähinnä palvelutuotannon ja 
kotitalouk sien, kannettavaksi.

Vuoden 1986 lainmuutos aiheutti kapinointia hallituksen sisällä, 
kuten Helsingin Sanomien uutisesta 25.6.1986 selviää:

Energiavero hajotti sosiaalidemokraattien rivit – Energiakapina kuihtui nyr-
kin puimiseksi taskussa
Pitkien puheiden saattelemana eduskunta hyväksyi energiaverouudis-
tuksen, jolla sähkö ja tuontipolttoaineet siirretään liikevaihtoverotuksen 
piiriin elokuun alusta.

Energiaverotuksen uudistaminen jakoi hallitusryhmien rivejä. Kaksi 
Smp:n edustajaa äänesti hallituksen esitystä vastaan.

Sdp:n ryhmän ammattiyhdistys- ja vasemmistosiiven verokapina läs-
sähti lopullisessa äänestyksessä. Osa kapinallisista hakeutui ulos salista, 
osa istui paikoillaan painamatta nappia ja loput äänestivät tyhjää.

Miten tässä näin kävi! Kyseessähän piti olla suurin työväen kuohunta 
sitten vuoden 1905 suurlakon ja 1956 yleislakon.

Pääministeri Kalevi Sorsa ilmoitti hyvissä ajoin, että asia on hallitusky-
symys. Niinpä osa kapinarumpua päristelleistä demarikätösistä painoikin 
tiistaina kuuliaisesti vihreää hallituksen esityksen puolesta, kun kommu-
nistit esittivät uudistuksen hylkäämistä.

Demarikapinallisista Sakari Knuuttila ei joutunut ollenkaan vaikean 
henkilökohtaisen ratkaisun eteen, koska oli matkoilla Norjassa. Myös Ris-
to Ahoselle sekä Maija Rajantielle sattui sopivasti äänestyksen aikoihin 
asiaa istuntosalin ulkopuolelle.

Tarja Halosen ja Juhani Surakan kädet taas pysyivät tarkoin erossa 
äänestysvälineistä, niiden omistajat kyllä istuivat kansanedustajan virka-
tuolillaan istuntosalissa. Tyhjää äänestivät Arja Alho, Liisa Jaakonsaari, 
Riitta Järvisalo-Kanerva, Reijo Lindroos, Reino Paasilinna, Jouko Skin-
nari ja Pekka Starast.

Paljon myöhemmästä ja erilaisesta energiaveroprotestista kerrotaan Itä-
Savo-lehdessä 7.9.2019 julkaistussa jutussa ”Savonlinnaankin kurkku-
ja toimittavalta viljelijältä paloi pinna totaalisesti Anjalassa – Polki 500 
kiloa kurkkuja maahan protestina valtion energiaverotukselle”.

Polttoaineen hinta, jossa veroilla on keskeinen asema, on synnyt-
tänyt ulkomailla myös väkivaltaisia mielenosoituksia. Meillä protestit 
ovat olleet vaatimattomampia.
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Viime vuosina meilläkin kapinoita järjestäneistä mainittakoon 
Extinction Rebellion eli Elokapina. Se on ulkoparlamentaarinen, 
puoluepoliittisesti sitoutumaton kansainvälinen ympäristöliike, joka 
turvautuu myös kansalaistottelemattomuuteen. Liikkeen tavoitteena 
on taistella kasvihuonepäästöjen aiheuttamaa ilmastokriisiä ja luon-
non monimuotoisuuden vähenemistä vastaan. Liike pyrkii näkyvillä 
protesteilla kiinnittämään huomion ilmastonmuutokseen. Marras-
kuussa 2020 Extinction Rebellion kehotti Britannian asukkaita velka- 
ja verolakkoon ja rahakapinaan sekä ottamaan lainaa ilman aikomusta 
maksaa takaisin. Jättämällä lainat maksamatta pakotettaisiin pankit ja 
hallitus toimiin. Liikkeen mukaan rahat ohjattaisiin ympäristönsuo-
jelua edistäviin hankkeisiin. Liike toimii näyttävästi myös Suomessa 
mutta ei liene täällä kehottanut verolakkoon.

Vuonna 2022 Kanadassa oli Convoy-mielenosoitus, jonka aika-
na rekkakuskit tukkivat teitä. Mielenosoituksessa vastustettiin mm. 
koronarajoituksia. Suomessa vastaava mielenosoitus kohdistui koro-
narajoitusten lisäksi polttoaineiden verotukseen. Vaatimuksena oli 
polttoaineiden verojen puolittaminen. Mielenosoitukseen haluttiin 
väkeä myös maalta, koska polttoaineen verotus vaikuttaa maaseudul-
lakin asuviin; polttoaineella traktoritkin kulkevat, ja vero vaikuttaa 
kotimaisen ruuan tuotantoon ja omavaraisuuteen.

Mielenosoituksilla on yleensä vaadittu polttoaineen verotuksen 
keventämistä. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota kuitenkin 
synnytti tilanteen, jossa pyritään eroon venäläisestä energiasta. Yksi 
keino tässä voisi olla, että EU säätäisi Venäjältä tuotavalle energialle 
ankaran tuontitullin. Näin on esittänyt mm. emeritusprofessori Vesa 
Kanniainen. Mielenosoituksia tuontitullin puolesta ei ole kuitenkaan 
näkynyt.

3.8.13 Lentoveron ja sen puuttumisen 
protestoinnit

Suomen matkustustase oli vuonna 1990 vahvasti alijäämäinen. Laman 
aiheuttaman verotulojen vähentymisen takia oli löydettävä myös 
uusia verotuloja. Siksi hallitus vuonna 1991 suunnitteli ulkomaille 
suuntautuville laiva- ja lentomatkoille matkustajaveroa. Finnairissa 
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suunnitelmaa vastustettiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa asiasta 
kirjoitettiin mm. näin:

17.9.1991 Ilmailualan mielipidelakko pysäyttää ulkomaanlentoja
Ilmailualan unionin mielipidelakko pysäyttää lähes koko lentoliikenteen 
Suomesta ulkomaille. Unioni päätti maanantai-iltana, että lakko alkaa 
tiistaiaamuna kello 6.00.

Mm. kenttätyöntekijöitä ja selvitysvirkailijoita edustava Ilmailualan 
unioni vaatii, että hallituksen kaavailema matkavero on peruutettava.

Lentoliikenteen kannattavuus ja alan työpaikkojen säilyminen on tur-
vattava, liittosihteeri Juhani Sinisalo vaatii.

18.9.1991 Finnair menetti miljoonia ilmailualan mielipidelakossa
Ulkomaan lentoliikennettä lamaannuttanut Ilmailualan unionin ja Fin-
nairin teknisten mielipidelakko päättyi tiistaina kello 14. Järjestöt olivat 
aloittaneet lentojen boikotoinnit aamulla kello kuusi.

Ilmailualan unioni ja Finnairin tekniset päättivät antaa hallitukselle 
työrauhan, että se voisi etsiä vaihtoehtoja kaavaillulle matkaverolle.

Matkustajavero säädettiin vuodeksi 1992. Vuosina 1993 ja 1994 sen 
tilalla oli tilauslentovero. Nyt veroa on puollettu erityisesti ympäris-
tösyillä.

2010- ja 2020-lukujen vaihteessa on noussut uudelleen esille len-
toveron tarve. Sen puolesta esimerkiksi lokakuussa 2019 järjestettiin 
mielenosoitus. Lentoveroa koskeva kansalaisaloite saavutti 50 000 
kannattajan rajan, mutta aloite hylättiin eduskunnan käsittelyssä 
vuonna 2022.

3.8.14 Ruokien ja juomien verot protestoinnin 
kohteena – alas vai ylös?

Verokapinoiden historiassa hyvin keskeisessä roolissa on ollut ruokien 
ja juomien ankara kulutusverotus. Protestiliikkeitä ovat aiheuttaneet 
mm. suolan, teen ja viskin verot. Suomessa elintarvikkeiden ja alko-
holin verotus on kansainvälisesti hyvin korkea. Vaikka monet ovat 
arvostelleet verotasoamme, täällä ei edes EU-jäsenyyden aikana ole 
esiintynyt esimerkiksi laajoja ostoboikotteja eikä nälkä- tai juoma-
lakkoja.
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Veropoliittista keskustelua on viime aikoina Suomessakin käyty 
siitä, pitäisikö – ja jos, niin miten – mm. kasviksien, hedelmien ja 
lihojen sekä mm. virvoitus- ja alkoholijuomien erilaiset terveys- ja 
ympäristövaikutukset ottaa huomioon valmisteveroissa ja arvonlisäve-
rotuksessa. Ks. esim. kirjani Verokarhun keitto- ja drinkkikirja – Terve 
elintarvikeverotus (2019).

3.8.15 Talkoot, pullojen kerääminen ja 
rakennuslaki veroprotestien kohteina

Helsingin Sanomissa oli 29.12.2008 verokapina-adressia koskeva kir-
joitus ”Yleishyödylliset seurat ja säätiöt pelkäävät verokarhua”. Siinä 
todettiin:

Herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen hengenperintöä vaaliva Aholansaa-
risäätiö sai äskettäin roiman lisälaskun, sillä verottaja katsoi talkoolaisten 
vuosien varrella nauttimien majoitusten ja ruokailujen kuuluvan arvon-
lisäveron piiriin. Aholansaarisäätiö pyörittää leiri- ja lomakeskustoimin-
taa Pohjois-Savossa Nilsiän Aholansaaressa. Moni säätiö pelkääkin nyt 
talkootoimintansa joutuvan suurennuslasin alle verottajan tarkastusten 
vuoksi. Aholansaaren kiikkerä tilanne on kerännyt verkossa kiertävään 
Verokapina-adressiin liki 5 000 nimeä. Adressissa vaaditaan talkootyön 
verotusta kumottavaksi.

Erikoisesta verokapinasta kerrottiin Helsingin Sanomissa 26.7.2011 
otsikolla ”Kapina pullopanteista alkoi hiljaisesti”. Siinä mainittiin 
Facebook-tapahtumasta, jossa vastustettiin velvollisuutta ilmoittaa 
kerättyjen pullojen panttitulot verottajalle:

”Palauta pullosi verotoimistoon!” Facebookiin viikonlopun aikana perus-
tettu tapahtumasivu kiihottaa kansalaisia lähettämään tyhjät pullot suo-
raan verottajalle.

Verokapina sai kipinän Etelä-Savon verotoimiston toimistopäällikkö 
Mikko Rongaksen viimeviikkoisista kommenteista.

Rongas totesi perjantain sanomalehti Karjalaisessa, että kerätyistä pul-
loista saadut panttimaksut tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Maanantaina yli 6 000 jäsentä kerännyt protestiliike ei ainakaan vielä 
alkuviikosta aiheuttanut pulloaaltoa verotoimistoihin.

Keski-Suomen verotoimistoon oli kyllä toimitettu yksi pullonpalau-
tuskuitti.



230

3  Suomalaisten veroprotestien historia

Vielä erikoisemmasta veroprotestista oli kysymys Helsingin Sanomissa 
10.10.1984 julkaistussa uutisessa ”Hämeen isännät uhkaavat verola-
kolla rakennuslakia vastaan”:

Kiistellyn rakennuslain käsittely eduskunnassa lykkääntyy, totesi ympä-
ristöministeriön kansliapäällikkö Lauri Tarasti Etelä-Hämeen maatalous-
tuottajien järjestämässä kansalaiskokouksessa Lahdessa.

Rakennuslakiesityksen vastaanotto Etelä-Hämeessä on ollut yhtä tyr-
määvä kuin muuallakin Suomessa. Hämäläisisännät vetivät kokoukses-
saan esille myös veronmaksulakon ja traktorimarssin kohti Helsinkiä, jos 
laki nykyisessä muodossaan menee läpi.

Maataloustuottajien mielestä rakennuslakiesitys on pelkkä salajuoni, 
jolla maankäyttövalta yritetään kaapata ympäristöministeriölle.

Ympäristöministeriö on unohtanut demokratian pelisäännöt lähties-
sään valmistelemaan kaavoitus- ja rakentamislakiehdotusta virkamiestyö-
nä, sanotaan 1 200 hengen kansalaiskokouksen julkilausumassa.

3.8.16 Tuhopoltto Porvoon verotoimistossa ja 
räjäytys Helsingin verovirastossa

Porvoon verotoimisto vaurioitui pahoin tulipalossa huhtikuisena sun-
nuntaiaamuna 1982.55 Palon vaurioittamassa osassa oli perintö- ja 
lahjaverotusta koskevia asiakirjoja. Keskusrikospoliisi oli hiljan tutki-
nut juuri näitä asioita kyseisessä verotoimistossa.

Palon sytyttäjästä ja motiivista ei ollut pitkään aikaan tietoa. Vuo-
sia myöhemmin porvoolainen rakennusmies tunnusti teon ja kertoi 
saaneensa tuntemattomaksi jääneeltä mieheltä 2 000 markkaa teh-
tävän suorittamiseen. Syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen. 
Hänen puolustusasianajajansa toivoi, että lääkärit pyrkisivät selvittä-
mään myös syytetyn totuudenpuhumisen tason.56

Asiaa käsiteltiin Porvoon raastuvanoikeudessa vasta syyskuus-
sa 1992. Syyttäjä vaati rakennusmiehelle rangaistusta kaikkiaan 17 
rikoksesta, jotka kaikki liittyivät tulen käsittelyyn. Syytetyn asianajaja 
piti miehen kertomuksia suureksi osaksi mielikuvituksen tuotteina ja 
otaksui miehen keksineen verotoimiston sytyttämisen ja hankkineen 

55 Helsingin Sanomat 19.4.1982 (s. 9) ja 20.4.1982 (s. 10).
56 Helsingin Sanomat 4.9.1991 (s. A 12).
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tunnustukseen tarvittavat tiedot lehtikirjoituksista. Syytetty kuitenkin 
pysyi tunnustuksessaan. Raastuvanoikeus katsoi, että hän oli toiminut 
täyttä ymmärrystä vailla.57 Tunnustukset olivat niin yksityiskohtaisia, 
että oikeus piti niitä luotettavina. Mies sai murhapoltoista ja muista 
rikoksista pitkän vankeustuomion. Hänet myös velvoitettiin suorit-
tamaan vahingonkorvauksia, joiden määrää kuitenkin soviteltiin tuo-
mitun henkisen tilan vuoksi. Valtio määrättiin maksamaan tuomitun 
oikeudenkäyntikulut.

Helsingin verovirastossa räjähti pommi syys–lokakuussa 1991 ja 
maaliskuussa 1992. Dynamiittipötköistä, nallista ja aikatulilangasta 
tehty räjähdyspanos oli asetettu viraston Sörnäisten rantatien puolei-
selle sivulle lähellä henkilökunnan päivittäistä käyntiovea sijaitsevan 
ikkunan ikkunalaudalle ja siinä sytytetty. Rakennus kärsi huomat-
tavia vaurioita. Epäiltiin, että 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
huumekaupoilla ja kiristyksillä huomattavan omaisuuden kerännyt 
suomalainen rikosalan ammattilainen (kuuden laudaturin ylioppilas) 
oli yllyttänyt suorittamaan teon. Kun räjäyttäjä myöhemmin muutti 
kertomustaan ja kiisti saaneensa toimeksiantoa, syyttäjä luopui ylly-
tyssyytteestä ja ainoastaan räjäyttäjä tuomittiin tästä teosta rikoslain 
34 luvun mukaisesti usean vuoden vankeusrangaistukseen.58 Yllyttä-
jäksi väitetty tuomittiin vankilaan muista rikoksista.

Tuhopoltto Porvoon verotoimistossa ja räjäytys Helsingin vero-
virastossa olivat yksittäisten henkilöiden rikoksia, eivätkä ne osoita 
laajempaa verokapinamieltä Etelä-Suomessa.

3.8.17 Veroprotestilauluista

Kuten tämän kirjan alkusanoissa todettiin, idea veroprotestien tutki-
misesta syntyi tehdessäni vuonna 2021 ilmestynyttä Taideverokirjaa. 
Siinä keskeinen rooli oli veroprotestilauluilla.59

57 Helsingin Sanomat 9.9.1992 (s. A 17).
58 Ks. myös Helsingin Sanomat 25.6.1993 s. A 8. Tuomio ei tältä osin muuttunut 

hovioikeudessa (2.3.1995).
59 Verolauluista tarkemmin Linnakangas, Taideverokirja – Verot taiteessa ja taiteet 

verotuksessa (2021) s. 64–111. 
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Veroprotestilaulut alkoivat yleistyä Suomessa 1960-luvun puolivä-
listä alkaen. Vuonna 1965 Eino Virtanen esitti kappaleen Verotus on 
kauhistus. Verotusta arvosteltiin erityisen voimakkaasti Irwin Good-
manin kappaleissa, joista mainittakoon seuraavat: Uusi Paavo (1966), 
Kun ei rahat riitä (1968), Karhutaan (1969), Meni rahahommat pie-
leen (1969), Haistakaa paska koko valtiovalta (1976) sekä Verottaja 
ja vouti (1983).

Mikko Alatalon tuotannossa veroteema on ollut esillä ainakin 
näissä: Yhdentoista virran maa (1978), Uusfasismia vastaan (1978), 
Jätkät senkun porskuttaa (1979), Kun iso joki tulvii (1981), Erotta-
mattomat (1983), Artturi Robotti levitoi (1984), Että hyvät voittaisi 
(1990), Ihminen on selviytyjä (1993), Tästäkö minä maksan (1994) 
ja Isojako (1994). Juha ”Watt” Vainion kappaleissa verotus mainitaan 
mm. Verolaulussa (1977) ja kappaleessa Viiden vuoden päästä (1983).

Verot ovat olleet kohteena myös Sleepy Sleepersin esityksissä Vero-
rock (1984) ja Verotoimiston huorat (1984) sekä Klamydian kappa-
leessa Veroparatiisi (1993). Mainittakoon myös Vilperin perikunnan 
Verot ja kuolema (1995).

Vuonna 1997 Veronmaksajain Keskusliitto julkaisi 50-vuotisjuh-
lansa kunniaksi albumin. Siihen sisältyivät seuraavat Heikki Kinnu-
sen ja Satu Silvon laulamat kappaleet: Verojenkka, Verotango, Hus 
ja Andersson sekä Veron henki on kallis.

Oman ryhmänsä muodostavat kappaleet, joissa tunnetun iskelmän 
sävelellä esitetään uusilla sanoilla verolauluja. Tällaisista mainittakoon 
Turo’s Hevi Geen Verolippu (2003), jonka sävel on Menolipusta, ja 
Petri Hankosen Veroparatiisi (2016), jonka sävel on Rauli Somerjoen 
paratiisilaulusta. Hovimuusikko Ilkalla (Ilkka Ihamäki) veroteema on 
mukana kappaleissa Verokoneeseen kadonnut (2018), joka esitetään 
Apulannan kappaleen Koneeseen kadonnut sävelellä, ja Vain neljä 
päivää töitä teen (2019), jonka sävel on luonnollisesti Matin ja Tepon 
kappaleesta Mä joka päivä töitä teen.

Verot ovat saaneet 2000-luvulla kritiikkiä myös monilta räppä-
reiltä (mm. Paleface, Juju, Huge L., Anal Paprika, Elastinen, Portion 
Boys, McMane & Sarkastinen, SRKMXTP3, Pax Americana, Narri, 
Loiriplukari, Kube, Spekti, Sipe).



233

4
Veroprotestien syyt, 

verolajit, protestoijat, 
muodot ja seuraukset

4.1 Verojen keräämisestä – verojen 
synty ja elinkaari

Muinaisen sumerilaisen kulttuurin merkittävin anti jälkimaailmalle 
oli kirjoitustaidon keksiminen, jolle antoivat alkusysäyksen verottajan 
eli papiston tarpeet pitää temppeleiden tulot ja menot järjestyksessä.

Verottaminen ja ryöstäminen ovat olleet niin lähellä toisiaan, että 
verotusta on usein pidetty laillisena ryöstönä. Esimerkiksi Rooman 
valtakunnan arvioidaan perineen yli 90 % tuloistaan valloittamiltaan 
alueilta. Rooman kansalaiset saivat satoja vuosia olla vapaita valtion 
veroista, kun niiden maksaminen oli provinssien asukkaiden rasituk-
sena.

Verotukseen rinnastuu myös sotimisvelvollisuus ja sen korvaami-
nen maksamalla veroa. Samaan ideologiaan liittyy ritariston rälssi eli 
verovapaus.

Vanhimpia verotuksen muotoja on työvelvollisuus yhteiskunnan ja 
hallitsijoiden tai näiden edustajien hyväksi. Muinaisessa Egyptissä työ-
tä, työvoimaa ja raadantaa tarkoittava sana oli synonyymi sanalle vero. 
Merkittävimpiä kohteita, joihin käytettiin kansan veronluonteista 
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työvoimaa tai kansalta verona kannettuja luonnontuotteita ja raha-
veroja, olivat maanpuolustus, kastelujärjestelmien rakentaminen ja 
ruokavarastojen kokoaminen katovuosien varalle, mutta veroja käy-
tettiin myös eliitin enemmän tai vähemmän yksityisiin hankkeisiin, 
kuten palatsien ja hautamonumenttien rakentamiseen.

Verokapinat liittyvät olennaisesti siihen, keille ja mihin tarkoituk-
seen sekä missä muodoissa ja millä menettelyillä veroja on kannettu. 
Edellä on esitelty sitä, millä alueilla ja minä aikakausina veroprotesteja 
on esiintynyt ja mistä niissä on ollut kysymys. Seuraavassa tarkastelus-
sa veroprotestit (runsaat 700, Suomessa noin 50) jaotellaan ryhmiin 
niiden syiden, verolajien, protestoijaryhmien, protestimuotojen ja 
seurausten perusteella. Jaottelu on melko mielivaltainen mm. siksi, 
että protesteilla on monesti ollut useita syitä ja kohteita, ja useas-
ti protesteihin on samanaikaisesti osallistunut monenlaisia ryhmiä. 
Verotus ei ole aina ollut tärkein kritiikin kohde, mutta se on saattanut 
olla ratkaiseva tekijä jopa sotien syttymisessä. Jonkinlaisia päätelmiä 
protestien luonteesta voidaan tehdä seuraavaksi esitettävistä luokitte-
luista ja lukumääristä.

4.2 Veroprotestien syyt

4.2.1 Erilaisten syiden osuudesta

Veroprotestit voidaan jakaa syyn perusteella seuraaviin luokkiin 
(suluissa niiden prosenttiosuudet):

Verotuksen ankaruus ja mielivaltaisuus 41,7 % 
Siirtomaavallan vastustus, alueelliset itsenäisyys- yms. hankkeet 10,9 % 
Sotiminen ja armeija 9,5 %
Väestöryhmien keskenään erilaiset asemat 8,9 %
Uskontoriidat 7,7 %
Valtataistelu ja poliitikkojen kilpailu 5,2 % 
Hallitsijoiden verotusoikeus ja sen rajat 3,9 % 
Veronvuokraus ja muut veronkannon ongelmat 2,8 % 
Ympäristöongelmat 2,1 % 
Rikollisuusongelmat 1,7 % 
Koulutus- ja sosiaaliturvakysymykset 1,5 % 
Muita syitä 4,1 %
Yhteensä 100 %
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Yllä oleviin sisältyvät myös Suomen veroprotestit. Erikseen tarkas-
teltuna suomalaisten veroprotestien syyt voidaan jakaa seuraavasti:

Verotuksen ankaruus ja mielivaltaisuus  42,9 %
Valtataistelu ja poliitikkojen kilpailu 25,0 %
Sotiminen ja armeija 3,5 %
Väestöryhmien keskenään erilaiset asemat 3,5 %
Ympäristöongelmat 3,5 %
Muita syitä 21,6 %
Yhteensä 100 %

Seuraavaksi esitellään veroprotestien syiden esiintymistä alueittain ja 
ajankohdittain.

4.2.2 Toimeentulo, elintaso, verotuksen 
mielivaltaisuus yms.

Veroprotestien syyt ovat yleisesti kaikkialla liittyneet verovelvollisten 
toimeentulon edellytyksiin ja elintasoon sekä verotuksen mielivaltai-
suuteen yms. seikkoihin, kuten seuraava luettelo osoittaa (suluissa 
ajankohta):

Alankomaat (1543, 1560)
Amerikka (1400-luku) 
Anatolia (1841) 
Antiokia (380)
Argentiina (2009, 2013, 2018) 
Australia (1854, 1919, 1927, 1900-luku)
Bolivia (1774, 1780, 1781)
Brasilia (1880, 2013–2014) 
Britannia (1733, 1749, 1763, 1816, 1819, 1833–1861, 1836, 1842, 

1800-luvun puoliväli,
1871, 1874, 1930-luvun alku, 1990, 2010)
Bryssel (1619)
Bulgaria (1794, 1835–1837, 1850, 1851) 
Bysantti (520-luku, 532, 820-luku, 1040, 1280-luku)
Böömi (1790)
Ecuador (1765) 
Egypti (340–330 eaa., 200 eaa., 55, 969, 1880-luku, 1884, 2013) 
Englanti (1041, 1200-luku, 1330, 1340-luku, 1381, 1662, 1734, 1921, 

1926)
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Espanja (1630-luku, 1907, 1911)
Etelä-Afrikka (1850, 1874) 
Etiopia (1943, 1968)
Fidži (1924) 
Filippiinit (1898) 
Firenze (1341) 
Gallia (68, 400-luvun alku, 460-luku, 540-luku, 578)
Guatemala (1600-luku, 1763, 1765, 1848)
Guinea-Bissau (2011) 
Haiti (2017) 
Indonesia (1824, 1845, 1888)
Intia (1810–1811, 1937–1939, 2009, 2015, 2016, 2017)
Irak (917)
Iran (2008)
Italia (800-luvun loppu, 1425, 1640-luku, 1770-luku, 1848)
Itävalta (1567–1572, 1590-luku, 1620-luku, 1931, 2014)
Jamaika (1999) 
Japani (1717, 1726–1727, 1739, 1749, 1752, 1761–1763, 1764, 1770, 

1781, 1786–1787,
1790, 1800-luvun alku)
Jordania (540-luku) 
Kanada (1879–1881, 1893, 1970, 1981, 1995) 
Karthago (240–238 eaa.) 
Katalonia (1380) 
Kenia (2018)
Keski-Amerikka (1712)
Kiina (100-luku eaa., 81 eaa., 9, 116, 400-luku, 500-luku, 700-luku, 

800-luvun alku,
800-luvun loppu, 1300-luku, 1790-luku, 1813–1814, 1850–1864, 

1853, 1860-luku, 1884,
1907–1916, 1900-luvun alku, 1923–1938, 1927, 1952, 1993, 2000, 

2009) 
Kolumbia (2018) 
Konstantinopoli (1648)
Korea (1903) 
Kreikka (1800-luvun loppu, 2015, 2017)
Mauretania (374–375) 
Meksiko (1767, 1700- ja 1800-lukujen vaihde, 1892, 2013–2014) 
Mesopotamia (2200 eaa.)
Nicaragua (1909, 2018–2020)
Norja (1540-luku, 1570-luku, 1765, 1786)
Pakistan (2019)
Pannonia (375)
Pohjois-Afrikka (372) 
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Portugali (1845, 1964)
Preussi (1810-luku)
Puerto Rico (1932, 2015)
Puola (1198, 1200-luku, 1900-luku)
Ranska (1296, 1341, 1346, 1348, 1350-luku, 1351, 1355, 1381, 1400-

luku, 1500-luvun alku,
1514, 1542, 1548, 1597, 1615, 1630-luku, 1640-luku, 1645–1653, 

1675, 1682,
1600-luvun loppu, 1736, 1740–1750, 1763, 1787–1788, 1789, 1790–

1791, 1913,
1922, 1923, 1934, 1935, 1950-luku, 1970, 2002, 2013)
Rhodesia (1911)
Rodos (220 eaa.)
Rooma (44 eaa., 31 eaa., 6, 37, 58, 284–305, 365–366) 
Ruotsi (1573, 1622) 
Saksa (1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1524–1525) 
Saksan Itä-Afrikka (1900) 
Saksi (1790) 
Sisilia (1282) 
Skotlanti (1736, 1913)
Sleesia (1767) 
Somalia (2018)
Suomi (1150-luku, 1300-luku, 1438, 1438–1439, 1600-luku, 1700-

luku, 1903, 1906, 1930-luku,
1950-luku, 1976, 1980–1983, 1990-luku, 1991, 2000-luku, 2006, 

2008, 2011)
Swazimaa (1904–1907) 
Sveitsi (1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1591–1594, 1653)
Syyria (1854) 
Tasmania (1874, 1904) 
Traakia (375)
Transilvania (1784) 
Tunisia (1864–1865, 2014) 
Turkin sulttaanikunta (1789–1807, 1906–1907)
Unkari (1597, 1700-luvun alku)
USA (1786–1787, 1790-luku, 1884, 1889, 1890-luku, 1914, 1917, 

1919, 1921, 1930-luvun alku,
1931, 1933, 1935, 1939, 1952, 1969, 1972, 1973–1974, 1978, 2000-

luku)
Uusi-Seelanti (1868, 1891)
Wales (1795, 1806, 1832, 1839–1843, 1919) 
Valko-Venäjä (2017)
Venetsia (1360- ja 1370-luvut) 
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Venäjä (1606–1607, 1648, 1707–1798, 1866, 1867, 1912–1913, 2015–
2016)

Vähä-Aasia (36) 
Zimbabwe (2000) 

4.2.3 Sotien ja niihin varautumisen 
vastustaminen

Sotien kustannusten vastustaminen on ollut kaikkina aikoina kes-
keisimpiä verokapinoiden syitä, mutta myöhemmin myös pasifistiset 
veroprotestit ovat olleet yleisiä.

Tähän pääryhmään voidaan sijoittaa seuraavat veroprotestit 
(suluissa ajankohta):

Alankomaat (1536)
Aleppo (1850)
Amerikka (1655, 1672)
Assyria ja Babylonia (2000– 500 eaa.)
Britannia (1800-luvun alku, 1968)
Bysantti (900-luku, 1300-luvun alku)
Egypti (380-luku eaa., 55)
Englanti (1200-luku, 1290, 1489, 1497, 1520-luku, 1646–1648, 1659)
Espanja (1543–1545, 1573–1577, 1590, 1640-luku, 1873, 1899) 
Firenze (1289)
Italia (1640-luku, 1810, 1880- ja 1890-luvut)
Karthago (230)
Kiina (1590-luku, 1900-luvun alku)
Kreikka (400-luku eaa.)
Kroatia (1573)
Meksiko (1840-luku)
Määri (1528)
Norja (1762)
Palestiina (1834)
Pohjois-Afrikka (17–24, 1755) 
Ranska (1180, 1270, 1313–1314, 1330-luku, 1343, 1378–1379, 1630, 

1920-luku) 
Rooma (450, 720)
Skotlanti (1300-luku, 1725)
Suomi (1590-luku, 1960- ja 1970-luvut)
Sveitsi (1640-luku)
Syyria (1826, 1850-luku)
Ukraina (1814)
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USA (1783, 1798–1800, 1800-luvun alku, 1846, 1874, 1897, 1940- ja 
1950-luvut, 1960- ja 1970-luvut, 1976–1978, 1980-luku)

Venäjä (1600-luvun alku, 1660-luku)

4.2.4 Valtataistelu 

4.2.4.1 Hallitsijan verotusoikeus ja sen rajat

Hallitsijan verotusoikeuden rajaamisessa merkittävä vuosi oli 1215. 
Silloin Englannissa saatiin aikaan Magna Carta, jonka mukaan 
veroihin vaadittiin aatelin suostumus. Vaatimusta parlamentin suos-
tumuksesta veroihin vahvistettiin Englannissa 1600-luvun alussa 
protesteilla, jotka koskivat myös tullia, laivaveroa ja valmisteveroja. 
Ranskassakin oli 1500- ja 1600-luvuilla kapinoita, joissa vaadittiin 
kuninkaan verotusvallalle rajoja. Myös Espanjassa valtakiistat aiheut-
tivat verokapinoita. Walesin protesteissa vuonna 1795 muistutettiin 
siitä, ettei verotusoikeutta ollut ilman kansan suostumusta. Ranskassa 
protestoitiin vuonna 1829 kuninkaan omavaltaista verotusta vastaan; 
perustettiin myös verovastaisia yhdistyksiä ja rahasto verokapinallis-
ten tukemiseksi.

Saksassa puolustettiin vuonna 1848 parlamentin oikeuksia; Mar-
xin mukaan verolakko oli kansan velvollisuus laitonta hallitusta 
vastaan. Myös 1850- ja 1860-luvuilla Saksassa ajettiin kansanvaltaa 
verolakoillakin.

USA:ssa 1872–1879 ns. varjohallitus kehotti kansaa verolakkoon 
laittomana pitämäänsä hallitusta vastaan. 1800-luvun lopussa kan-
salaistottelemattomuusaktivisti Benjamin Tucker piti hallitusta var-
kauksista elävänä tyrannina ja kehotti passiiviseen veroista ja aseista 
kieltäytymiseen. Vuonna 1911 USA:n verokapinassa veroja väitettiin 
laittomiksi.

Suomen Viipurissa pidettiin vuonna 1906 Venäjän hajotetun duu-
man kokous, joka kehotti verolakkoon. Vuosina 1909–1911 Suomen 
lehdissä esiintyi kirjoittelua, jossa kannustettiin lakkoihin laittomia 
veroja vastaan.

Vanhoissa veroprotesteissa on ollut kyse lähinnä hallitsijan oikeu-
desta verottaa. Kunnallisen yhtiön verotusoikeutta vastaan sen sijaan 
protestoitiin verolakolla Intiassa vuonna 2007. 
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4.2.4.2 Siirtomaavallan vastustaminen, alueelliset 
itsenäisyys- yms. hankkeet

Egyptissä kapinoitiin roomalaisten kantamia veroja vastaan vuosina 
26–24 eaa., samoin vuonna 212 ja 290-luvulla. Galliassa roomalais-
ten veroja vastaan taisteltiin vuosina 21 ja 68. Vuonna 28 oli Reinin 
alajuoksulla verinen friisien kapina roomalaisverotusta vastaan. Vuo-
sina 60–61 Britanniassa oli kelttien verokapina roomalaisia vastaan. 
Juudeassa vuonna 70 juutalaiset nousivat taisteluun Rooman veroa 
vastaan.

Varhaiskeskiajalla Bysantilla oli keskeinen rooli alueiden valtaan 
liittyvissä veroprotestoinneissa. Vuonna 502 siellä vastustettiin Per-
sialle maksettavaa veroa. Bysantille maksettavia veroja vastaan taas 
taisteltiin Karthagossa vuonna 655, Roomassa vuonna 720 ja Krei-
kassa 720-luvulla. Vuosina 913– 927 Bysantissa vastustettiin verisesti 
Bulgarialle maksettavaa vuotuista veroa, ja 930-luvulla Bysantissa oli 
slaavilaisten heimojen verolakko.

Englannissa oli 990-luvulla rankkoja kapinoita, joilla vastustettiin 
tanskalaisten kantamaa veroa.

Ranskassa oli 1300-luvun alussa flanderilaisten talonpoikien vero-
kapina, ja tuon vuosisadan lopulla tulisijaverokapinan yhteydessä 
Englanti menetti Ranskalle Akvitanian hallinnan. 1300-luvun lopul-
la Islannissa taisteltiin Norjan ja Kalmarin unionin veroja vastaan. 
Venäjällä Moskova ryhtyi 1400-luvulla verokapinaan mongoleja vas-
taan.

Uuden ajan alussa oli lukuisia verokapinoita ja verolakkoja, jois-
sa vastustettiin emämaan kantamia veroja. Norjassa oli 1540- ja 
1570-luvuilla talonpoikaiskapinoita tanskalaisten mielivaltaista vero-
tusta vastaan. Kyproksella kreikkalaiset nousivat vuonna 1571 vas-
tustamaan ottomaanien verotusta. Espanjan vastainen verokapina oli 
Kolumbiassa vuonna 1592 ja Filippiineillä vuonna 1598.

Pohjois-Amerikassa intiaanit ryhtyivät vuonna 1637 verolakkoon 
hollantilaisia siirtomaaisäntiä vastaan. 1600-luvun lopulla verokapi-
nointia alkoi esiintyä Amerikassa myös brittejä vastaan, mutta protestit 
voimistuivat 1700-luvulla, jolloin siirtomaakapinoita ja muita vero-
protesteja oli vuosina 1715, 1746, 1755, 1765, 1767 ja 1773. Seu-
rasi USA:n vapaussota ja itsenäistyminen. – Norjassa veroprotestien 
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kohteena vuonna 1765 olivat tanskalaiset. 1700-luvun lopulla kapi-
nointia oli Keski- ja Etelä-Amerikassa espanjalaisia ja portugalilaisia 
vastaan. Vuonna 1822 Brasilian verokapinassa ajettiin myös maan 
itsenäistymistä.

Vuonna 1848 unkarilaiset kieltäytyivät maksamasta itävaltalaisia 
veroja. Aleppossa vuonna 1850 ja Syyriassa vuonna 1854 kapinoitiin 
Turkin veroja vastaan. Verojen vastustaminen oli 1800-luvun lopulla 
Britanniassa yksi unionistien keino vastustaa Irlannin itsehallintoa.

Meksikolle uskolliset olivat verolakossa USA:ta vastaan vuonna 
1877. Samoalaiset protestoivat Saksan siirtomaahallinnon veroa vas-
taan vuonna 1887. Vuodesta 1894 alkaen Uuden Seelannin maorit 
kieltäytyivät maksamasta koiraveroa siirtomaahallinnolle. Sierra Leo-
nessa protestoitiin vuonna 1898 Britannian kantamaa asuntoveroa. 
Espanjassa oli vuonna 1899 verolakko, jossa protestoitiin Katalonian 
alueellista eriarvoisuutta.

Vuonna 1900 Bolivian ja Brasilian kiista kumitullista aiheut-
ti verokapinan, joka ratkaistiin vastikkeellisella alueluovutuksella. 
1900-luvun alussa yhdysvaltalaiset vastustivat juuri itsenäistyneen 
Kuuban vaatimaa veroa. Alaskalaiset protestoivat 1950-luvulla USA:n 
liittovaltion veroa vastaan.

Britanniassa oli 1900-luvulla useita veroprotesteja, joissa oli kysy-
mys joko Irlannin itsenäisyydestä tai sen vastustamisesta. Palestii-
nassa oli vuosina 1936 ja 1939–1948 verolakkoja brittejä vastaan, ja 
1980-luvulla oli useita palestiinalaisten verolakkoja Israelia vastaan.

Kyproksella turkkilaiset ryhtyivät vuonna 1958 verolakkoon kreik-
kalaisia kuntia vastaan.

Etelä-Afrikassa siirtomaaviranomaisille maksettavaa veroa vastaan 
kapinointi vuonna 1906 kukistettiin erittäin verisesti. Nigeriassa 
1940-luvulla naisten kapina kohdistui siirtomaahallinnon verotuk-
seen. Afrikasta mainittakoon vielä somalien tukema verolakko Etio-
pian hallitusta vastaan vuosina 1963–1970.

Aasiassakin oli 1900-luvulla monia veroprotesteja, joilla ajettiin 
itsenäisempää asemaa (Intia 1925 ja 1930; Vietnam 1908 ja 1930; 
Bangladesh 1971). Oseaniasta mainittakoon Samoa, jossa vuonna 
1926 lakkoiltiin miehittäjämaa Uuden Seelannin veroa vastaan ja 
vuonna 1927 miehittäjämaa USA:n laivastoa vastaan.



242

4  Veroprotestien syyt, verolajit, protestoijat, muodot ja seuraukset

2000-luvulla Espanjassa on ollut separatistien veroprotesteja bas-
keilla (2003–2011) ja katalonialaisilla (2011–2014, 2019–2020). 
Italiassakin on ollut separatistisia veroprotesteja (2014, 2015, 2019). 
Jonkinlaisia alueellisiin irrottautumispyrkimyksiin tms. liittyviä vero-
protesteja on ollut myös Kanadassa (2001), Argentiinassa (2009), 
Kamerunissa (2018) ja Biafrassa (2021).

4.2.4.3 Vallantavoittelu ja poliittinen kilpailu

Tanskassa vasemmistopuolue kehotti 1870- ja 1880-luvuilla kan-
saa verolakkoon oikeistohallitusta vastaan. Myös populistipuolueet 
ovat monesti yllyttäneet verokapinoihin tai verolakkoihin. Tanskas-
sa 1900-luvulla Mogens Glistrup ja hänen puolueensa pitivät vero-
petoksien tekijöitä vapaustaistelijoina. USA:ssa sosialistitkin ovat 
yllyttäneet verolakkoihin 1910-luvun alussa. 1900-luvulla poliittisia 
verolakkoja ja muita veroprotesteja oli myös Kiinassa (1919), Papualla 
(1919–1921, 1964), Nicaraguassa (1978) ja Kamerunissa (1991).

2000-luvulla Venezuelassa on yritetty verolakolla kaataa Chave-
zin hallitus. Nepalissa puolueet kehottivat vuonna 2006 verolak-
koon monarkian vastustamiseksi. Indonesiassa on 2010-luvulla ollut 
pienpuolueiden veroprotesteja presidenttiä ja hallitusta vastaan. 
Pakistanissa on puoluejohtaja vuonna 2014 kehottanut kansalaisia 
verolakkoon saadakseen pääministerin eroamaan, Kongossa on vuon-
na 2021 veroprotestilla vaadittu kuvernöörin eroa. Vallanvaihtoon 
liittyneitä veroprotesteja oli myös Norsunluurannikolla (2011) ja 
Burmassa (2021).

Varsinkin Suomessa poliitikkojen keskinäisen kilpailun osuus on 
tilastossa hyvin suuri, mikä johtuu suomalaisen aineiston etsinnässä 
käytetystä menetelmästä (tapausten haku digitoiduista sanomalehdis-
tä). Suomen lehdistössä oli II venäläistämiskauden aikana 1900-luvun 
alussa itsevaltaista hallitusmahtia arvostelevia ja veroprotestejakin 
ymmärtäviä kirjoituksia. Suurelta osin maamme veroprotestikirjoit-
telussa on kysymys puolueiden ja poliitikkojen kilpailusta ja keinoista 
hankkia äänestäjiä vaaleissa tai saada muuta huomiota. 1900-luvun 
alussa suurin osa veroprotestikirjoituksista oli vasemmistolaisten laati-
mia, viime vuosikymmeninä huomattava osa kirjoituksista on peräisin 
hyvä- tai keskituloisilta oikeistopoliitikoilta.
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4.2.5 Uskontoriidat ja väestöryhmien erilaiset 
asemat

Uskontoriidat ovat olleet ulkomailla yleisiä veroprotestien syitä, kuten 
ilmenee seuraavasta luettelosta (suluissa ajankohta):

Alankomaat (1560)
Amerikka (1655, 1672, 1750-luku, 1783, 1800-luvun alku, 1976–1978)
Anatolia (1500- ja 1600-lukujen vaihde)
Bermuda (1819)
Bosnia (1870-luku)
Britannia (1750-luku)
Burma (1920-luku)
Englanti (1200-luku, 1296, 1530-luku, 1549, 1640, 1659, 1800-luvun 

alku, 1875, 1882, 1892)
Indonesia (1888)
Intia (1332–1334, 1932) 
Irlanti (1830–1838, 1843) 
Israel (2015)
Itävalta (1567–1572, 1620-luku) 
Juudea (70)
Japani (1776)
Juudea (60 eaa.)
Kanada (1906)
Kreeta (1887)
Malesia (1960-luku)
Meksiko (1807, 1926–1927)
Määri (1528)
Pohjois-Amerikka (1715)
Ranska (1180, 1270, 1296, 1500-luvun loppu, 1700, 1944)
Ruotsi (1542, 1573)
Saksa (1524–1525, 1972)
Skotlanti (1838, 1880)
Suomi (1907–1912) 
Syyria (1841)
USA (1933, 1938, 1940-luku)
Wales (1887–1888) 
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Aatelisto ja vastaavat etuoikeutetut väestöryhmät ovat vastustaneet 
asemansa heikentämistä seuraavissa veroprotesteissa:

Intia (verovapaa kasti 1861)
Ranska (erään kaupungin asukkaat 1530, 1500-luvun loppu)
Ruotsi (aateliset 1270-luku)
Saksa (1524–1525) 
Transilvania (aateliset 1784–1785)
Unkari (aateliset 1222)
Venäjä (aateliset 1812, kasakat 1860-luku)

Orjien, naisten, mustien, homojen ja alkuperäisväestön sorrettu ase-
ma on vaikuttanut erityisesti seuraaviin veroprotesteihin:

Bermuda (naisten äänioikeus 1931–1934) 
Bolivia (alkuperäiskansat 1781)
Englanti (naisten äänioikeus 1900-luvun alku)
Etelä-Afrikka (buureja vastaan 1880, 1882)
Guatemala (intiaanit 1810-, 1820- ja 1830-luvut)
Hong Kong (kansalaisoikeudet 2014)
Italia (homot 2015)
Kanada (alkuperäiskansa 1994)
Kenia (intialaiset 1924)
Keski-Amerikka (intiaanit 1712)
Kongo (demokratian vaatiminen 2017)
Namibia (mustat 1922)
Nigeria (naiset 1929, naiset 1938, naiset 1940-luku, naiset 1956)
Papua-Uusi-Guinea (alkuperäiskansat 1969)
Ranska (suffragetit 1880)
Saksa (maaorjuus 1400- ja 1500-luvut)
Suomi (kunnallinen äänioikeus 1907–1908, 1917)
Sveitsi (maaorjuus 1400- ja 1500-luvut)
Transilvania (orjuus 1784)
USA (mustat 1780, mustat 1838, orjuus 1842, orjuus 1846, musta 1853, 

naisten äänioikeus 1858, 1870- ja 1880-luvut
naisten äänioikeus, valkoisen ylivallan kannattajat 1877, ulkomaalais-

ten äänioikeus 1879–1880,
puoliveriset intiaanit 1889, intiaanit 1894–1899, naisten äänioikeus 

1900-luvun alku, poikamiehet 1921,
naisten verotus 1923–1927, intiaanit 1957, intiaanit 1959, intiaanit 

1997, homot 2000-luku) 
Venäjä (maaorjuus 1774)
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Ulkomaalaisten kantaväestöstä poikkeava asema on vaikuttanut seu-
raaviin veroprotesteihin:

Australia (1859)
Etelä-Afrikka (1913)
Japani (1902)
Kypros (1958) 
Länsi-Intia (1900-luvun alku)
Ruotsi (ulkomaalaisia virkamiehiä vastaan 1542)
USA (1850, 1879–1880, 1907, 1908, 1909)

4.2.6 Koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoitus

Koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät protestit ovat 
yleensä yhdistyneet uskonnollisiin ja poliittisiin kiistoihin. Useim-
miten kyse on ollut yläluokan ja äärioikeistolaisten sosialismipelosta, 
mutta joukossa on myös vasemmistolaisempia protesteja, joilla on 
vaadittu verojen vastineeksi tasokkaampaa terveydenhuoltoa ja koulu-
tusta. Koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoittamisen protesteja on ollut 
seuraavasti (suluissa ajankohta):

Britannia (1830-luku)
Englantia (1902)
Kanada (1906)
Suomi (1912)
USA (1930- ja 1940-luvut, 1951, 1952, 1950- ja 1960-lukujen vaihde, 

1970–1971, 1973, 1900-luvun loppu)

4.2.7 Rikollisuuden vastustaminen

Seuraavien veroprotestien syynä on ollut rikollisten ja rikollisuuden 
vastustaminen: 

Argentiina (kohteena verotta toimivat katukauppiaat 2010)
Britannia (kohteena kuntarahoitus terrorin ja sotarikosten edistäjänä 

2013)
Egypti (kohteena oliiviöljyn pimeät markkinat 113 eaa.)
Honduras (kohteena rikollisten suojelurahat, 2013)
Italia (kohteena mafian vastustaminen 2006)
Kongo (kohteena kapinallisten julmuudet 2015–2021) 
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Meksiko (kohteena turvallisuusongelmat 2006, rikosjärjestöt 2014, tur-
vallisuuspuutteet kunnassa 2015–2016) 

Ranska (viiniväärennökset 1907, terroristien puolustajien palkat 2015)
Venezuela (luvatta toimivien kuljettajien vastustaminen 2000-luvun alku)

4.2.8 Veronvuokraus ja muut 
verotusmenettelyongelmat

Veronvuokraus eli eräänlainen veronkannon yksityistäminen on 
aikoinaan synnyttänyt paljon veroprotesteja:

Bosnia (1870-luku)
Bysantti (1280-luku)
Irak (900-luku)
Islanti (1350- ja 1360-luvut)
Kiina (1300-luku)
Palestiina (220 eaa.)
Puola (1200-luku)
Ranska (1500-luvun loppu, 1624, 1630, 1663)
Suomi (1660-luvun loppu)
Turkin sulttaanikunta (1560)

Protestoitu on myös työnantajan velvollisuutta pidättää palkasta vero 
ja tilittää se veronsaajille (USA 1901, 1940, 1984). Joissakin verola-
koissa yrittäjät ovat kieltäytyneet keräämästä ja tilittämästä liikevaih-
toveroa (USA 1936, Kanada 1935).

Verovelvolliseksi rekisteröitymistäkin on ajoittain ankarasti vastus-
tettu (Rooma 6 ja 306, Kiina 30, Brasilia 1851). Verovelvolliset ovat 
myös vaatineet oikeutta rekisterien ja veronkantotilien tarkastamiseen 
(Ranska 1320- ja 1330-luvut, Kiina 1932).

4.2.9 Ympäristöongelmat

Veroprotestien uudet syyt niin meillä kuin muuallakin liittyvät erityi-
sesti ympäristöongelmiin. Puhtaan, terveellisen ja kestävän maapallon 
kehityksen ja lähiseudun jätehuollon puolesta on 2000-luvulla osoi-
tettu mieltä veroprotesteillakin mm. Britanniassa, Espanjassa, Intias-
sa, Irlannissa, Italiassa, Kanadassa, Keniassa, Ranskassa, Suomessa ja 
Uudessa Seelannissa.
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4.2.10 Muita syitä

Verolakkojen syynä ovat olleet myös huonot julkiset palvelut (Kreik-
ka 2014–2016, Argentiina 2011 ja 2021, Etiopia 2017), verobyro-
kratia (Romania 2020) sekä kauppiaita häiritsevät hallituksen toimet 
(Valko-Venäjä 2015). Italiassa vuonna 2017 elinkeinonharjoittajat 
ryhtyivät verolakkoon, kun pakolaisia sijoitettiin lähelle heidän liik-
keitään. Vuonna 2020 Kanadassa oli verolakko, jossa vastustettiin 
alueelle leiriytyneiden saamaa apua. Ruotsissa julkisessa liikenteessä 
liputta matkustavia varten luotiin 2010-luvun alussa erityinen vakuu-
tusta muistuttava järjestelmä.

Koronarajoituksia ravintoloissa on vastustettu verolakoilla (Italia 
2020–2021). Argentiinassa koronarajoituksia vastustava verolakko on 
kohdistunut ravintoloiden lisäksi kuntosaleihin (2021).

4.3 Verolajit protesteissa

4.3.1 Erilaisten verolajien osuuksista

Esitellyt veroprotestit voidaan jakaa protestin kohteena olevien vero-
lajien mukaan esimerkiksi alla oleviin ryhmiin (suluissa prosentuaa-
linen jakautuminen). On kuitenkin syytä korostaa, että veroprotestit 
eivät ole aina kohdistuneet voimassa olleisiin veroihin, vaan usein 
niillä on vastustettu suunniteltuja veromuutoksia – erityisesti uusia 
veroja tai entisten verojen korottamista.
 

Verotus yleisesti 38,3 %
Tulojen verotus 15,8 % 
Ruoka- ja juomaverot 11,6 % 
Maaverot ja päivätyöt 7,5 %
Liikenne ja polttoaineet 4,9 % 
Liikevaihto- ja muut yleiset kulutusverot 3,4 % 
Henkiverot 3,1 %
Tulisija-, ikkuna-, kiinteistö- ja muut asuntoverot 2,7 %
Ihmisverot ja pakkotyöt 1,6 % 
Sosiaaliturva- ja koulumaksut 1,6 % 
Vaatteet ja niiden raaka-aineet sekä ulkonäkö 1,6 %
Tupakka, tulitikut ja huumeet 1,3 %
Suojelurahat ja puolueverot 1,0 %
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Juhla-, huvi- ja peliverot 0,9 % 
Jäteverot ja -maksut 0,8 %
Varallisuusvero ja perintövero 0,6 % 
Lasi, maali, kumi ja rakennustarvikkeet 0,6 %
Jalokivet ja muut metallit 0,5 % 
Koirat 0,5 % 
Vientiverot 0,3 %
Maahanmuuttovero ja irtolaisvero 0,3 % 
Muita protestoituja veroja ja maksuja 1,2 %
Yhteensä 100 %

Esitellyt suomalaiset veroprotestit jakautuvat verolajien osalta seu-
raavasti:

Tulojen verotus 37,5 %
Verotus yleisesti 17,9 %
Maaverot ja päivätyöt 14,3 % 
Liikenne ja polttoaineet 14,3 %
Ruoka- ja juomaverot 3,6 %
Ihmisverot ja pakkotyöt 3,6 % 
Varallisuusvero ja perintövero 3,6 %
Liikevaihto- ja muut yleiset kulutusverot 3,6 %
Muut 1,8 %
Yhteensä 100 %

Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin protestien kohdistumis-
ta verolajeihin sekä sitä, milloin ja millä alueilla kuhunkin ryhmään 
kuuluvia protesteja on esiintynyt. 

4.3.2 Maaverot ja päivätyöt

Entisaikoina verotus perustui keskeisesti maaveroihin, päivätöi-
hin yms., jolloin myös veroprotestit kohdistuivat erityisesti niihin. 
Jo ennen ajanlaskumme alkua tällaisia verokapinoita on raportoitu 
Mesopotamiasta, Assyriasta ja Babyloniasta sekä Kiinasta. Maaverot 
ja päivätyöt ovat 1900-luvun alkuun asti synnyttäneet paljon protes-
teja kaikkialla. Tähän ryhmään kuuluvat esitellyistä veroprotesteista 
seuraavat (suluissa ajankohta):
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Anatolia (1500- ja 1600-lukujen vaihde)
Assyria ja Babylonia (2000–500 eaa.)
Bulgaria (1835–1837) 
Bysantti (1040, 1280-luku)
Böömi (1790)
Egypti (55, 212, 969)
Englanti (1200-luku)
Etiopia (1943)
Firenze (1341)
Gallia (540-luku)
Indonesia (1888)
Italia (800-luvun loppu)
Itävalta (1567–1572, 1590-luku) 
Kiina (100-luku eaa., 81 eaa., 9, 30, 700-luku, 1860-luku, 1900-luku)
Kroatia (1573)
Kypros (1572)
Mesopotamia (2200 eaa.)
Norja (1540-luku, 1570-luku)
Palestiina (1834)
Pohjois-Afrikka (17–24) 
Puola (1200-luku)
Ranska (1624, 1663, 1675, 1787–1788, 1789, 1790–1791)
Rooma (284–305, 450)
Ruotsi (1622)
Saksa (1524–1525) 
Saksi (1790)
Sleesia (1767)
Suomi (1300-luku, 1438–1439, 1590, 1600-luku, 1700-luku, 

1900-luvun alku)
Transilvania (1784, 1785)
Unkari (1597)
Venäjä (1606–1607, 1812) 

4.3.3 Henkiverot

Henkiveroilla oli melkoinen merkitys alkeellisissa verojärjestelmissä. 
Silloin ne aiheuttivat myös veroprotesteja, kuten ilmenee seuraavasta 
luettelostakin (suluissa ajankohta):

Aleppo (1850)
Britannia (1990)
Englanti (1381)



250

4  Veroprotestien syyt, verolajit, protestoijat, muodot ja seuraukset

Etelä-Afrikka (1906)
Fidži (1924)
Indonesia (1888)
Kiina (81 eaa., 700-luku)
Palestiina (1834)
Papua-Uusi-Guinea (1964)
Ranska (1700)
Rooma (306)
Syyria (1833)
Tunisia (1864–1865) 
Turkki (1906–1907)
USA (1842, 1879–1880, 1901, 1907, 1910, 1911, 1912, 1933) 
Uusi-Seelanti (1868)

4.3.4 Elinkeinoverot

Aikaisemmin tietynlaisiin ammatteihin ja liiketoimintoihin kohdis-
tettiin monia erityisiä veroja. Tällaiset verot aiheuttivat myös vero-
protesteja ainakin näillä alueilla ja näinä ajankohtina:

Australia (kaivosoikeusvero 1854)
Bolivia (vaatturit ja suutarit 1774)
Japani (kalastajat 1790, vesimyllyt, sepät ja kaivurit 1800-luvun alku)
Kiina (ammattivero 9)
Lontoo (vedonvälittäjät 1926)
Rooma (seksipalveluvero 37)
USA (putkimiehet 1914)

4.3.5 Tulisija-, ikkuna-, asunto- ja kiinteistöverot

Erilaisten asuntoverojen protestointi on ollut monilla alueilla ja 
monina aikakausina melko yleistä: 

Argentiina (kiinteistövero 2009, 2013)
Ascension (kiinteistövero 2002)
Britannia (ikkunavero 1833–1861, alueellinen asuntovero 1990) 
Englanti (tulisija- eli savupiippuvero 1662)
Intia (asuntovero 1810–1811) 
Italia (kiinteistövero 2015)
Japani (asuntovero 1902)
Kanada (kiinteistövero 1970)
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Ranska (tulisijavero 1346, 1355, 1360–1370, 1378–1379, 1500-luvun 
loppu) 

Sierra Leone (mökki- eli asuntovero 1898)
USA (kiinteistövero 1798–1800, 1930-luvun alku, 1938, 1970–1971, 

1978) 

4.3.6 Ruokaverot

4.3.6.1 Suolaverot

Koska ruoka on ihmisille välttämättömyys, myös sen verotus on 
luonnollisesti ollut tärkeä protestin aihe. Nykypäivän näkökulmasta 
tuntuu kuitenkin yllättävältä suolaveroprotestien yleisyys. Suolavero-
protesteja on esiintynyt sekä Aasiassa että Euroopassa, ei kuitenkaan 
esimerkiksi Suomessa. Suolaveroprotesteja on ollut ainakin seuraavas-
ti (suluissa ajankohta):

Britannia (1733)
Egypti (1880-luku)
Espanja (1630-luku)
Intia (1930)
Kiina (9, 700-luku, 1853, 1907–1916, 1900-luvun alku)
Ranska (1313–1314, 1341, 1542, 1548, 1630-luku, 1600-luvun loppu, 

1789)
Sveitsi (1640-luku)
Venetsia (1360- ja 1370-luvut)
Venäjä (1648)

4.3.6.2 Vilja-, leipä- liha- ja kalaverot

Vilja, leipä, liha ja kala ovat niitä elintarvikkeita, joiden korkeat hin-
nat ovat usein aiheuttaneet veroprotesteja (suluissa ajankohta):

Britannia (viljatulli 1836, 1842)
Bryssel (leipä- ja lihavero 1619)
Englanti (viljavero 1340-luku)
Egypti (viljavero 200 eaa.) 
Espanja (lihavero 1590-luku)
Irak (vehnä- ja leipäverot 917)
Japani (riisivero 1726–1727, 1739, 1761–1763, 1800-luvun alku)
Kiina (viljavero 1300-luku, riisivero 1853)
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Ranska (vehnävero 1313–1314, viljavero 1500-luvun alku, 1682)
Sveitsi (lihavero 1591–1594, karjavero 1640-luku)
USA (lihajalosteiden vero 1935)
Wales (viljavero 1795)
Venäjä (vilja- ja kaviaarimonopoli 1660-luku)

4.3.6.3 Muut ruokaverot

Muut ruokaverot kuin edellä käsitellyt ovat aiheuttaneet protesteja 
seuraavasti (suluissa ajankohta):

Bolivia (peruna-, chili- ja maissiverot 1774)
Britannia (sokerivero 1874)
Bulgaria (viinirypälevero 1851)
Egypti (oliiviöljyvero 113 eaa.)
Espanja (öljy- ja etikkaverot 1590-luku, hedelmävero 1640-luku)
Japani (papuvero 1800-luvun alku)
Guinea-Bissau (cashewpähkinöiden vientivero 2011)
Kiina (banaanivero 2000)
Rooma (elintarvikeverot 37)
Suomi (elintarvikeverot 2000-luvulla)

4.3.7 Alkoholi-, tee-, kahvi-, kaakao- ja muut 
juomaverot

Juomaveroista eniten protesteja ovat aiheuttaneet alkoholijuomien 
verot ja monopoli. Viinamonopolia vastaan kapinoitiin jo vuonna 9 
Kiinassa. Viinivero oli kapinoinnin aiheena 1500-luvulla Sveitsissä, 
Ranskassa ja Espanjassa ja 1600-luvulla usein Ranskassa. 1700-luvulla 
Britanniassa noustiin mallasjuomien, viinien ja siiderien veroa vas-
taan. 1700-luvulla kapinoitiin monin paikoin Eurooppaa ja myös 
Meksikossa, Boliviassa ja Kolumbiassa viinaveroja vastaan. USA:n 
viskiverokapina 1790-luvulla johti veron kumoamiseen. 1800-luvul-
la alkoholiveroprotesteja oli ainakin Britanniassa (mallasjuomavero), 
Portugalissa (viinivero), USA:ssa (liköörivero) ja Meksikossa (pulque-
vero). Ranskan viiniverokapina 1900-luvun alussa liittyi viiniväären-
nöksiin. Nicaraguassa 2010- ja 2020-lukujen vaihteessa on lakkoiltu 
alkoholiveroa vastaan. Suomessa on 1900- ja 2000-luvulla osoitettu 
mieltä mm. alkoholituonnin ja -myynnin rajoituksia vastaan.



253

4  Veroprotestien syyt, verolajit, protestoijat, muodot ja seuraukset

Teeveroa vastaan protestoitiin (veroa kiertämällä) jo 800-luvun alus-
sa. Maailman tunnetuimmat teeverokapinat tapahtuivat 1700-luvun 
lopulla, ja ne liittyivät USA:n itsenäistymiseen. Britanniassa teeveroa 
vastaan protestoitiin myös vuonna 1874. Kaakaon verotusta vastaan 
tiedetään 1400-luvulla asteekkien kapinoineen. Kahviveroprotesteja 
taas on ollut ainakin Turkin sulttaanikunnassa 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteessa ja vuonna 2017 Kreikassa. Virvoitusjuomaveroa vastaan on 
lakkoiltu vuonna 1919 USA:ssa ja vuosina 2018–2020 Nicaraguassa.

4.3.8 Tupakka- ja tulitikkuverot

Tupakkamonopoleja ja -veroja vastaan protestoitiin 1700-luvul-
la ainakin Britanniassa, Turkin sulttaanikunnassa, Guatemalassa, 
Meksikossa ja Kolumbiassa. Vuonna 1819 kehotettiin mm. tupakan 
ostolakkoon kulutusverojen vuoksi. Samantapainen lakkokehotus 
annettiin Nicaraguassa 2010-luvun lopussa. Vuonna 1871 Britanni-
assa tulitikkuvero saatiin protestilla estetyksi, ja sen asemesta tehtiin 
korotus tuloveroon.

4.3.9 Vaate-, tukka-, jalokivi-, lasi-, väri-, kumi-, 
rakennustarvike- ja koiraverot

Tähän ryhmään kuuluvia veroprotesteja ovat olleet seuraavat (suluissa 
ajankohta):

Amerikka (kultavero 1400-luku)
Bolivia (kumitulli 1900)
Brasilia (kultavero 1788)
Englanti (villavero 1290-luku, 1340-luku, lammas- ja kangasverot 1549)
Guatemala (1600-luku indigovärin vero)
Intia (kultavero 2016) 
Italia (ikkuna-, parveke-, katukiveys- ym. ylellisyysverot)
Japani (puuvillavero 1752 ja 1770, silkkivero 1781)
Kiina (rautamonopoli 700-luku, vaatevero 1300-luku)
Namibia (koiravero 1922)
Pohjois-Amerikka (lasin, maalin ja lyijyn tulli 1767)
Puola (oravannahkavero 1200-luku)
Rooma (vaatevero 37)
Sveitsi (polkkatukkavero 1928)
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Turkin sulttaanikunta (silkkivero 1789–1807) 
USA (koiravero 1917)
Uusi-Seelanti (koiravero 1891 ja 1894 alkaen)
Venäjä (soopeli-, härännahka-, silkki-, terva-, hamppu- ja potaska-

monopoli 1660-luku)

Keisari Galiculan aikana kukistettiin verisesti vuonna 37 Roomassa 
uusiin veroihin kohdistunut kapina. Se koski elintarvike-, asiakirja-, 
seksipalvelu- ja kuljetusverojen lisäksi vaateveroja. Vaatteisiin liittyy 
myös Puolassa 1200-luvulla ollut kymmenysten maksutapariita, jos-
sa kyse oli oravannahoista ja näädännahoista. Englannissa protes-
toitiin villaveroa vastaan 1200- ja 1300-luvuilla. 1500-luvulla siellä 
katolilaisten kapina lammas- ja kangasveroja vastaan tukahdutettiin 
raa’asti. Venäjällä kapinoitiin 1660-luvulla mm. hamppu-, soopeli-, 
härännahka- ja silkkimonopolia vastaan; kapina tukahdutettiin ja 
kapinoitsijoita mm. hirtettiin katujen varsille. Silkkivero oli 1700- ja 
1800-lukujen vaihteessa protestin kohteena Turkin sulttaanikunnas-
sa. Silkkiveroa vastaan kapinoitiin 1700-luvulla myös Japanissa; siellä 
kapinoitiin myös puuvillaveroa vastaan. Protestoiduista veroista eri-
koisimpia oli Sveitsissä 1920-luvun lopulla säädetty polkkatukkavero, 
jota voitaisiin pitää ulkonäköverona.

Kultaveroa vastaan kapinoivat 1400-luvulla Meksikossa asteekit. 
Brasiliassa vuonna 1788 kukistettiin kultaverokapina ja kapinallisia 
lähetettiin Portugalin afrikkalaiseen siirtomaahan Angolaan. Vuonna 
2016 Intiassa jalokivikauppiaat nousivat kultaveroa vastaan, minkä 
vuoksi hallitus keskeytti kyseisen veron kantamisen.

Koiraverolakkoja on esiintynyt ainakin 1800-luvun lopulla Uudes-
sa-Seelannissa ja 1900-luvulla Britanniassa, USA:ssa ja Lounais-Afri-
kassa.

4.3.10  Tie-, kulkuneuvo- ja polttoaineverot

Vanhimpia tähän ryhmään luokiteltavia veroprotesteja ovat olleet 
laivojen kulkuveroprotesti Rodoksella 220 eaa., kuljetusveroprotesti 
Roomassa vuonna 37, laivaveroprotesti Englannissa vuonna 1630 ja 
Walesin tietulliprotesti vuosina 1839–1843 sekä Tasmanian rautatien 
rakennusveroprotesti vuonna 1874. Myöhempiä tie- ja kulkuneuvo-
veroprotesteja ovat olleet seuraavat, suluissa kohde ja ajankohta:
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Argentiina (tietulli 2011)
Espanja (ruumisvaunuvero 1907)
Intia (kanavan rakennusvero 1937–1939) 
Kolumbia (tietulli 2018)
Kongo (liikennevero 2000-luku)
Kreikka (tievero (2014–2016) 
Ranska (käsikärryvero 1913, automatisoitu ajoneuvovero 2013)
Suomi (ajoneuvovero, autovero 1989)
Tunisia (taksiautoilijoiden vero 2014)
USA (kaupungin läpiajovero 1889, tievero 1911, tieprojekti 1921, ajo-

korttimaksu 1933)
Venäjä (kuorma-autovero 2015–2016) 

Polttoaineveroja koskevia protesteja on ollut 1900-luvulta alkaen eri-
tyisesti Ranskassa (1934, 2018–2019), mutta on niitä ollut muualla-
kin (esim. Jamaika 1999, Kenia 2018, Meksiko 2017, Suomi 1986, 
1989, 2000-luku).

4.3.11 Matkustajien verot ja maksut

Matkustajien veroja ja maksuja koskevista protesteista vanhimpana 
voidaan pitää protestia Brasilian raitiovaunumatkustajaveroa vastaan 
vuonna 1880. Muista tähän ryhmään kuuluvista mielenilmauksis-
ta mainittakoon lentoveroa vastaan tehty protesti USA:ssa vuonna 
1972. Suomessa on osoitettu mieltä sekä lentoveroa vastaan (1991) 
että lentoveron puolesta (2019). Muita matkustajien veroja ja mak-
suja vastaan esitettyjä protesteja on ollut Egyptissä (2013), Ruotsissa 
(2013–2014) ja Meksikossa (2013–2014). 

4.3.12 Jäte- ja muut ympäristömaksut

2000-luvulla protestit ovat kohdistuneet myös jäte- ja muihin ympä-
ristömaksuihin (suluissa ajankohta):

Espanja (viemärinpuhdistusmaksut 2018)
Intia (jätehuolto 2019)
Irlanti (jätemaksut 2001–2005, 2012–2015)
Kenia (puhtaanapito- ja jätevesipalvelut 2014)
Uusi-Seelanti (karjan metaanipäästöt 2003)
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4.3.13 Harvinaisempia protestoituja veroja ja 
maksuja

Seuraavassa on luettelo protestien kohteena olleista harvinaisemmista 
verolajeista (suluissa ajankohta):

aateloimisvero (Ranska 1270, 1330-luku, 1313)
asiakirjavero (Rooma 37)
häävero (Ranska 1300, 1308)
irtolaisvero (Valko-Venäjä 2017)
kiinteistön luovutusvero (Itävalta 1590-luku)
leimavero (Ranska 1675 ja 1787–1788, Pohjois-Amerikka 1765, Kiina 

1919)
maahanmuuttovero (Australia 1859)
mafiamaksut (Italia (2006)
poliisin vahingoittamisvero (Irlanti 1877)
puolueverot ja -maksut (Suomi 1906–1911) 
rekisteröintimaksu eräistä esineistä (Australia 1927)
seksipalveluvero (Rooma 37)
suojeluverot ja lunnaat (Bysantti 458–459 ja 1197, Englanti 991 ja 1041, 

Skotlanti 1300-luku, Honduras 2013) 
turnajaisvero (Flander 1370- ja 1380-luvut)
työvoimavero työntekijästä (Rhodesia 1911)
vientiverot ja -tullit (Alankomaat 1543, Guinea-Bissau 2011)

4.3.14 Liikevaihto-, arvonlisä- ja muu yleinen 
kulutusverotus

Nykyaikainen yleinen kulutusverotus (liikevaihtovero, arvonlisäve-
ro) on ollut protestien kohteena harvemmin kuin sen taloudellisen 
merkityksen perusteella voisi olettaa. Tämä johtuu siitäkin, että ylei-
nen kulutusverotus on neutraalimpaa kuin tiettyihin tavaroihin ja 
palveluihin kohdistuvat valmisteverot ja muut erityiset kulutusverot. 
Toki myös yleistä kulutusverotusta ja erityisesti sen kohdistumista 
joihinkin tiettyihin tavaroihin tai palveluihin on aikojen kuluessa vas-
tustettu eri puolilla maailmaa voimakkaastikin. Yleisen kulutusveron 
protesteja on ollut seuraavasti (suluissa ajankohta):
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Alankomaat (1560)
Amerikka (tuontimaksut ja tullit 1676)
Bolivia (1774, 1780)
Bryssel (1619)
Espanja (1573–1577) 
Indonesia (1888)
Intia (2009, 2017)
Iran (2008)
Guatemala (1600-luku, 1763 ja 1765)
Kanada (1935 ja 1981)
Kolumbia (1592)
Pakistan (2019)
Puerto Rico (1932, 2015)
Ranska (1597, 2002)
Ruotsi (pikkutulli 1622)
Suomi (1986, 2008)
Ukraina (2014)
USA (1935, 1936, 1969, 1997)

4.3.15 Tuloverotus

4.3.15.1 Tuloveroista sekä varallisuusverosta ja 
perintöverosta

Nykyaikainen todelliseen tuloon perustuva laajapohjainen tulovero-
tus on verraten uusi ilmiö verohistoriassa. Sitä edeltäneet verolajit, 
kuten kirkon kymmenykset, olivat protestien kohteena usein. Kun 
tuloverosta tuli tärkeä verolaji, siitä tuli myös keskeinen veroprotes-
tien kohde 1800-luvulta alkaen. Tuloveroprotestit ovat kohdistuneet 
valtionveron lisäksi kirkollisveroihin ja paikallisiin veroihin.

Varallisuusveroa ja perintöveroa, jotka tavallaan täydentävät tulo-
veroa, vastaan on protestoitu melko harvoin. Mainittakoon kuitenkin 
Rooman keisarin Augustuksen aikainen perintöveroprotesti vuon-
na 6. Nuo verot on jo kumottu hyvin monessa valtiossa. Suomessa 
 perintöveroa on 2000-luvulla vastustettu mm. monessa kansalaisaloit-
teessa.
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4.3.15.2 Uskonnolliset ja kirkolliset verot

Kirkon kymmenykset yms. verot ovat synnyttäneet paljon veropro-
testeja. Sellaisia on ollut seuraavasti:

Bermuda (kirkollisvero 1819)
Britannia (kirkollisvero 1930-luvun alku)
Englanti (ristiretkivero 1200-luku, kirkollisvero 1659, pääsiäismaksu 

1800-luvun alku, kirkollisvero 1875, 1882, 1892)
Irlanti (kirkollisvero 1830–1838) 
Juudea (temppelivero 70)
Meksiko (kirkollisvero 1807)
Puola (kirkollisvero 1200-luku)
Ranska (ristiretkivero 1180 ja 1270, kirkollisvero 1500-luvun alku, 1944)
Ruotsi (kirkollisvero 1573)
Saksa (kirkollisvero 1972)
Skotlanti (kirkollisvero 1880)
Suomi (piispan kestitseminen 1150-luku, kirkollisvero 1300-luku ja 

1907–1912)
Wales (kirkollisvero 1887–1888) 

4.3.15.3 Valtion tuloverotus

Jonkinlaisen tuloveroprotestin voidaan katsoa toteutuneen jo Roo-
massa vuonna 31 eaa. Ranskassa oli tähän ryhmään luokiteltavia 
protesteja vuosina 1313–1314, 1740–1750 ja 1763. Varsinainen 
valtiollinen tuloverotus alkaa kuitenkin vasta 1800-luvun alusta, ja 
siitä alkavat myös tuloveroprotestit. Niitä on ollut seuraavasti:

Ascension (2002)
Australia (1919)
Britannia (1800-luvun alku, 1816)
Etiopia (1968)
Haiti (2017)
Intia (1861)
Irlanti (2015)
Israel (1981)
Italia (1810, 2015)
Kiina (1993)
Länsi-Intia (1900-luvun alku)
Palestiina (1939–1948) 
Portugali (1964)
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Preussi (1810-luku)
Puola (1900-luku)
Ranska (1923, 1970, 2015) 
Romania (2020)
Suomi (1976, 1980–1983, 1988–1989, 1990-luku, 2000-luku, 2006, 

2008, 2011)
Tanska (1900-luku)
Tasmania (1904)
Ukraina (2014)
USA (1800-luvun loppu, 1900-luvun alku, 1921, 1923–1927, 

1930-luvun alku, 1931, 1930- ja 1940-luvut, 1940- ja 1950-luvut, 
1952, 1959, 1960- ja 1970-luvut, 1976–1978, 1980-luku, 1900-luvun 
loppu, 2010) 

Wales (1919)

Yllä olevasta nähdään, että sekä USA:ssa että Suomessa on ollut run-
saasti tuloveroprotesteja.

4.3.15.4 Paikalliset verot ja maksut

Paikallisveroja koskevia protesteja on ollut seuraavasti:

Argentiina (2009, 2010, 2013, 2018)
Britannia (1830-luku, 1990, 2000-luvun alku, 2010, 2013)
Englanti (1902, 1921)
Espanja (2003–2011, 2013) 
Italia (2017)
Kanada (1879–1881, 1893, 2020) 
Kiina (1927)
Meksiko (2015–2016) 
Suomi (1912, 1917, 1930-luku, 1950-luku, 2000-luku)60

Tasmania (1874)
USA (1889, 1890-luku, 1908, 1939, 2017)
Venäjä (1860-luku)

60 Suomen kunnallisveroprotestit ovat olleet hyvin lieviä.
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4.4 Veroprotestoijat

4.4.1 Erilaisten protestoijaryhmien osuudesta

Tässä kirjassa mainitut veroprotestit olen jakanut protestin tehneiden 
ihmisryhmien perusteella seuraavasti:

Erittelemättömät ryhmät 30,4 % 
Talonpojat, vuokraviljelijät, kalastajat 17,7 % 
Alkuperäisväestö, värilliset, siirtolaiset, separatistit yms. 14,6 % 
Kauppiaat ja muut elinkeinonharjoittajat 8,2 % 
Uskonnolliset, uskonnottomat ja pasifistiset ryhmät 7,0 % 
Kansanedustajat, muut poliitikot yms. 6,1 %
Työntekijät yms. 3,9 %
Aateliset, aristokraatit yms. 2,8 %
Kuluttajat 2,3 %
Papisto 2,0 %
Naisasia- ja homoliikkeet yms. 2,0 % 
Taiteilijat ja tieteilijät 1,2 %
Veronmaksajayhdistykset 0,8 % 
Muut veroprotestoijat 0,9 % 
Yhteensä 100 %

Käsitellyt suomalaiset veroprotestit olen jakanut protestoijaryhmän 
osalta seuraavasti:

Erittelemättömät ryhmät 16,9 %
Kansanedustajat, muut poliitikot yms. 33,9 %
Talonpojat, vuokraviljelijät 23,7 % 
Työntekijät yms. 8,5 % 
Kauppiaat ja muut elinkeinonharjoittajat 8,5 %
Kuluttajat 5,1 %
Muut veroprotestoijat 3,4 % 
Yhteensä 100 %

4.4.2 Talonpojat, vuokraviljelijät, kalastajat

Entisaikoina verot kerättiin keskeisesti talonpojilta, vuokraviljelijöiltä 
ja kalastajilta. Silloin oli luonnollista, että veroprotestit tulivat erityi-
sesti heiltä. Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat veroprotestit (suluissa 
ajankohta):
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Anatolia (1500- ja 1600-lukujen vaihde, 1841)
Argentiina (2010, 2018)
Assyria ja Babylonia (2000–500 eaa.) 
Australia (1927)
Bosnia (1870-luku)
Bulgaria (1794, 1835–1837, 1850)
Burma (1920-luku)
Bysantti (1280-luku)
Böömi (1790)
Egypti (200 eaa., 55, 212, 969)
Englanti (991, 1200-luku, 1290-luku, 1330-luku, 1340-luku, 1381)
Etelä-Afrikka (1850)
Etiopia (1943, 1963–1970, 1968)
Firenze (1341)
Indonesia (1888)
Intia (2015)
Irak (900-luku)
Islanti (1350- ja 1360-luvut)
Italia (800-luvun loppu, 1848)
Itävalta (1567–1572, 1590-luku, 1931) 
Japani (1717), 1726–1727, 1739, 1749, 1752, 1761–1763, 1770, 1781, 

1790, 1800-luvun alku)
Katalonia (1380)
Kiina (100-luku eaa., 81 eaa., 9, 30, 800-luvun loppu, 1300-luku, 1790-

luku, 1813–1814, 1850–1864, 1860-luku, 1884, 1900-luvun alku, 
1923–1938, 1932, 1952, 1993, 2000)

Kroatia (1573)
Kypros (1572)
Mesopotamia (2200 eaa.)
Norja (1540-luku, 1570-luku, 1765, 1786)
Palestiina (220 eaa., 1834)
Pohjois-Afrikka (17–24) 
Puola (1198, 1200-luku)
Ranska (1300-luvun alku, 1313–1314, 1320- ja 1330-luvut, 

1350-luku,1500-luvun alku, 1514, 1624, 1663, 1675, 1682, 1736, 
1790–1791, 1907, 1935)

Rhodesia (1911)
Rooma (284–305, 450) 
Ruotsi (1542, 1622)
Saksa (1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1524–1525)
Saksi (1790)
Sleesia (1767)
Suomi (1150-luku, 1300-luku, 1438–1439, 1590-luku, 1600-luku, 

1600-luvun loppu, 1700-luku, 1903, 1950-luku, 1984)
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Sveitsi (1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1591–1594, 1653)
Syyria (1826)
Transilvania (1784)
Turkin sulttaanikunta (1560)
Unkari (1597, 1700-luvun alku)
USA (1780-luku, 1786–1787)
Uusi Seelanti (2003)
Venäjä (1606–1607, 1707–1708, 1774, 1860-luku, 1912–1913) 
Vietnam (1908)

4.4.3 Kauppiaat ja muut yrittäjät

Vähitellen verotusta laajennettiin koskemaan talonpoikien lisäksi 
kauppiaita ja muitakin elinkeinonharjoittajia. Varhaiskeskiajalta tun-
netaan Irakin Basrassa vuonna 917 alkanut kapina, jossa kauppiaat 
protestoivat uusia vehnän ja leivän veroja. Myöhäiskeskiajalla Venet-
siassa oli 1360- ja 1370-luvuilla useita suolanvalmistajien protesteja 
ja veropakohankkeita. Uudella ajalla elinkeinoelämän veroprotesteja 
on ollut jo eri puolilla maailmaa, kuten seuraavasta listasta havaitaan 
(suluissa ajankohta):

Alankomaat (1543)
Argentiina (2021)
Bolivia (1900)
Britannia (1836, 2010)
Englanti (1926)
Espanja (1899, 1907)
Etiopia (2017)
Guatemala (1763 ja 1765)
Guinea-Bissau (2011)
Intia (2009, 2016, 2017)
Iran (2008)
Italia (2006, 2014, 2017, 2020–2021)
Kanada (1893, 1935, 1981)
Kenia (2015, 2016, 2018)
Kiina (1919, 1927)
Madagaskar (2013)
Meksiko (2014)
Nepal (2010)
Pakistan (2019)
Puerto Rico (1932, 2015)
Ranska (1500-luvun loppu, 1934, 2002, 2018–2019)
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Romania (2020)
Skotlanti (1725)
Somalia (2018)
Suomi (1917, 1991, 1900- ja 2000-luvut)
Syyria (1826)
Tunisia (2014)
USA (1884, 1890-luku, 1935, 1936, 1940, 1960-luku)
Venezuela (2000-luvun alku, 2019)
Venäjä (2015–2016)

4.4.4 Aateli, papisto, eliitti

Aateli, papisto ja muu eliitti on protesteilla yleensä pyrkinyt pitämään 
entiset veroetunsa tai saamaan jopa uusia verovapauksia. Näiden ryh-
mien veroprotesteja on ollut seuraavasti:

Britannia (keski- ja yläluokka 1830-luku)
Bysantti (papisto 900-luku)
Egypti (ylhäisö 969)
Englanti (aateli 1215, paronit 1200-luku, piispa ja papisto 1296, kirk-

kokin mukana 1290, eliitti 1520-luku, munkit ja papit 1530-luku)
Gallia (asukkaat piispan avulla 460-luku, pappejakin mukana 540-luku, 

papistonkin kannustus 578)
Intia (verovapaa kasti 1861)
Italia (kirkkokin mukana 1425, aateli 1770-luku, 1810)
Itävalta (pappi talonpoikaiskapinan johdossa 1567–1568)
Karthago (varakkaat 230)
Kolumbia (ylemmät yhteiskuntaluokat 1781)
Malesia (rikkaat viljelijät 1960-luku)
Mesopotamia (papiston avulla 2200 eaa.)
Portugali (varakkaat maanomistajat 1964)
Preussi (aateli 810-luku)
Puola (piispakin mukana 1198, piispa 1200-luku)
Ranska (munkit 1296, aateli 1313–1314, aristokraatit 1740–1750, 1763, 

aateli ja papisto 1787–1788) 
Ruotsi (aateli 1270-luku)
Transilvania (aateli 1784–1785)
Unkari (aateli ja papisto 1222)
USA (mm. baptistikirkko 1984)
Venäjä (kasakat 1707–1708, 1774, 1869-luku, aateli 1812)

Joissakin tapauksissa papit ovat taistelleet talonpoikienkin puolella.
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4.4.5 Uskonnolliset ja pasifistiset ryhmät

Hyvin usein veroprotestit ovat ainakin osittain johtuneet tiettyjen 
uskonnollisten ryhmien tai uskonnottomien sorrosta. Pasifismi on 
monesti liittynyt uskontoon, mutta veroprotesteja ovat tehneet myös 
muut sodanvastustajat. Tähän ryhmään kuuluvia veroprotesteja ovat 
olleet seuraavat (suluissa ajankohta):

Alankomaat (1560)
Aleppo (1850)
Amerikka (1672, 1750-luku)
Anatolia (1500- ja 1600-lukujen vaihde)
Bosnia (1870-luku)
Britannia (1750-luku)
Englanti (1549, 1640, 1659, 1875, 1882, 1892, 1902)
Intia (1332–1334, 1932) 
Irlanti (1830–1838, 1843) 
Itävalta (1620-luku)
Japani (1776)
Juudea (60 eaa.)
Kanada (1906)
Kiina (400-luku, 700-luku)
Kreeta (1887)
Meksiko (1807, 1926–1927)
Määri (1528)
Palestiina (1834, 1939–1940)
Pohjois-Amerikka (1715, 1755)
Ranska (1700, 1920-luku, 1944)
Ruotsi (1542)
Skotlanti (1838, 1880)
Syyria (1833, 1850-luku)
USA (1783, 1800-luvun alku, 1874, 1933, 1938, 1940-luku, 1940- ja 

1950-luvut, 1960- ja 1970-luvut, 1976–1978, 1980-luku, 2000-luku)
Wales (1887–1888) 

Suomesta tähän ryhmään voidaan sijoittaa asevelvollisuutta vas-
tustustavat mielenosoitukset ja muut protestit erityisesti 1960- ja 
1970-luvuilla.
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4.4.6 Orjat ja työntekijät sekä heidän 
puolustajansa

Vuonna 31 eaa. mm. varakkaat entiset orjat kapinoivat väkivaltaisesti 
keisari Octavianuksen (myöh. Augustus) määräämiä kovia veroja vas-
taan. Uudella ajalla on ollut joitakin maaorjien verokapinoita, mutta 
viime aikoina painopiste on siirtynyt työntekijöiden ja heidän puo-
lustajiensa veroprotesteihin (suluissa ajankohta):

Australia (1900-luku)
Bolivia (1781)
Brasilia (2013–2014) 
Britannia (1836, 1871)
Etelä-Afrikka (1874)
Fidži (1924)
Haiti (2017)
Kiina (1850–1864) 
Meksiko (2013–2014) 
Papua (1919–1921) 
Ranska (1922, 1923)
Saksa (1848, 1850, 1864)
Suomi (1976, 1980–1983, 1991, 2008)
USA (1850, 1901, 1914, 1952)
Wales (1919)
Venäjä (1774, 1866–1867)

4.4.7 Kuluttajat, kuluttajajärjestöt ja 
veronmaksajayhdistykset

Kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen veroprotestit ovat yleistyneet viime 
aikoina:

Argentiina (2013)
Brasilia (1880)
Britannia (1819)
Egypti (2013)
Kanada (1981)
Nicaragua (2018–2020) 
Puerto Rico (2015)
Ranska (2013, 2018–2019) 
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Ruotsi (2013–2014) 
Suomi (1990- ja 2000-luvut, 2011)
USA (1935, 1972)

Joissakin maissa myös veronmaksajayhdistykset ovat yllyttäneet vero-
protesteihin. Näin on tapahtunut varsinkin USA:ssa (1931, 1933, 
1973–1974) mutta myös Kanadassa (1995), Ranskassa (1970) ja 
Intiassa (2016). 

4.4.8 Alkuperäisväestö, värilliset, siirtolaiset, 
separatistit

Paljon veroprotesteja ovat ulkomailla tehneet alkuperäisväestöihin 
kuuluvat sekä värilliset, siirtolaiset ja separatistit. Tämän ryhmän 
veroprotesteja ovat olleet seuraavat (suluissa ajankohta):

Aleppo (1850)
Amerikka (1400-luku, 1637, 1687)
Argentiina (2009)
Australia (1859)
Bangladesh (1971)
Biafra (2021)
Bolivia (1781)
Brasilia (1788, 1822)
Britannia (60–51 eaa., 1986)
Burma (1920-luku)
Bysantti (502, 913–927, 930-luku, 1040)
Egypti (340- ja 330-luvut eaa., 26–24 eaa., 212, 290-luku)
Englanti (1041, 1646–1648)
Espanja (2002–2011, 2011, 2012, 2012–2014, 2013, 2019–2020)) 
Etelä-Afrikka (1906, 1913)
Filippiinit (1598)
Friisinmaa (28)
Gallia (21, 68)
Guatemala (1810- ja 1820-luvut, 1830-luku)
Hong Kong (2014)
Intia (1925, 1930)
Irlanti (1877, 1800-luvun loppu)
Islanti (1393)
Iso-Britannia (1911)
Israel (1981, 1988–1989, 2015)
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Italia (2014), 2015, 2019) 
Japani (1902)
Juudea (6, 70)
Kamerun (2018)
Kanada (1994, 2001)
Karthago (665)
Kenia (1924)
Keski-Amerikka (1712, 1761)
Kreikka (400-luku eaa., 720-luku)
Kuuba (1900-luvun alku)
Kypros (1572, 1958)
Länsi-Intia (1900-luvun alku)
Namibia (1922)
Nigeria (1929, 1938, 1940-luku, 1956)
Palestiina (1936)
Papua-Uusi-Guinea (1969)
Pohjois-Amerikka (1715, 1746, 1767, 1773)
Pohjois-Irlanti (1921)
Rodos (220 eaa.)
Rooma (720)
Saksa (1922)
Samoa (1877, 1926, 1927)
Syyria (1841, 1854)
Unkari (1848)
USA (1780, 1838, 1853, 1877, 1879–1880, 1889, 1897, 1894–1899, 

1907, 1908, 1909, 1957, 1950-luku, 1959, 1997)
Uusi Seelanti (1894)
Venäjä (1400-luku)
Vietnam (1930)

4.4.9 Naisasia-, miesasia- ja homoliikkeet

Naisasialiikkeiden veroprotestit olivat erityisesti 1800-luvun lopussa 
ja 1900-luvun alussa yleisiä. Euroopassa niitä oli Britanniassa vuonna 
1842 ja 1900-luvun alussa, Ranskassa vuonna 1880. USA:ssa nais-
ten veroprotesteja oli moneen otteeseen (1858, 1870- ja 1880-luvut, 
1900-luvun alku, 1923–1927). Bermudalla niitä oli vuosina 1931–
1934. Nigeriasta tunnetaan monia naisten verokapinoita (1929, 
1938, 1940-luku, 1956).

Poikamiesveroa taas on vastustettu USA:ssa vuoden 1921 protestis-
sa. Homojen asemaan on vaadittu kohennusta USA:ssa 2000-luvun 
alun veroprotesteilla ja Italian verolakolla vuonna 2015.
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4.4.10 Kansanedustajat ja muut poliitikot

Suomessa oli Venäjän vallan loppuaikana tiuhaan työväenliikkeiden ja 
sosialistien järjestämiä verolakkouhkauksia ja muita protesteja (1905, 
1906, 1907–1908, 1906–1911, 1912, 1917). Valtionverojen lisäksi 
ne kohdistuivat puolueveroon, kirkollisveroon, kunnallisveroon ja 
satamamaksuun. Vuonna 1912 esiintyi myös oikeiston kehotuksia 
vastustaa kunnallisveroa, jolla rahoitettiin kouluja. 1920-luvun Suo-
messa äärivasemmisto kehotti verolakkoihin, kun taas 1930-luvulla 
veroprotesteihin yllytti lähinnä äärioikeisto.

1980-luvun lopulla useiden puolueiden kansanedustajat puhuivat 
verolakoista ja verokapinoista, mutta kysymys ei ollut aidoista keho-
tuksista protesteihin vaan huomion saamisesta. Etenkin muutamat 
oikeistopoliitikot ovat pyrkineet saamaan kannatusta verokapinapu-
heilla. Erityisen aktiivinen tässä oli perussuomalaisten hajoamisen 
jälkeen 2010-luvulla perustettu sinisten ryhmä, jonka suosio kui-
tenkin jäi erittäin vaatimattomaksi. Varsinkin vihervasemmistolaisia 
on 2000-luvulla osallistunut myös sellaisiin mielenosoituksiin, joissa 
on vaadittu verotuksessa enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin 
(mm. lentovero ja polttoaineverotus). 

Yhdysvalloissa sosialististen poliitikkojen verolakkokehotuksia on 
ollut vuosina 1910 ja 1912. Äärioikeistolaisten veroprotesteja on 
ollut 1910-luvun lopulla sekä 1930- ja 1940-luvuilla. Lady Godivan 
legendasta ilmiasunsa saanut libertaaripoliitikon vaalimainostemppu 
tapahtui vuonna 1974. Republikaanien ja äärioikeiston veroprotesteja 
on USA:ssa ollut myös 2000-luvulla.

Tanskassa vasemmistopuolue kehotti vuosina 1877 ja 1885 vero-
lakkoon oikeistohallitusta vastaan. 1900-luvulla Tanskassa nautti mel-
koista suosiota populistinen Mogens Glistrupin johtama puolue, joka 
vastusti tuloverotusta ja piti veropetoksen tekijöitä vapaustaistelijoina. 
1900-luvulla Puolassa Lech Wałesa kehotti verolakkoon korkeita tulo-
veroja vastaan. Myös Afrikassa on 1900-luvulla ollut veroprotesteja 
hallitusta vastaan (Tasmania 1904, Kamerun 1991).

Vuonna 2000 Zimbabwessa oppositiopuolueet kehottivat kansaa 
verolakkoon hallituksen varojen väärinkäyttöä vastaan. Venezuelas-
sa oli vuoden 2004 verolakon tavoitteena kaataa Hugo Chavezin 
hallitus. Nepalissa vuonna 2006 puolueet kehottivat verolakkoon 
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monarkian kaatamiseksi. Indonesiassa vuonna 2010 pienpuolue vas-
tusti verolakolla presidenttiä. Norsunluurannikolla oli vuonna 2011 
hallituksen ja presidentin vaihdokseen liittynyt veroprotesti. Vuonna 
2014 Pakistanissa puoluejohtaja kehotti kansalaisia verolakkoon saa-
dakseen pääministerin eroamaan. 2010-luvun puolivälissä Kreikassa 
vaalit voittanut Syriza-puolue oli verovastainen mutta joutui korot-
tamaan veroja. Kongossa oli vuonna 2017 erään puolueen veroprotes-
ti, jossa arvosteltiin hallitusta siitä, ettei se järjestänyt demokraattisia 
vaaleja. Vuonna 2021 Burmassa vallankaappauksen jälkeen lainsäätäjä 
määräsi veronkannon keskeytettäväksi.

4.4.11 Tieteilijät ja taiteilijat 

Veroprotestointiin ovat osallistuneet useat filosofit ja kirjailijat. 
Saksasta mainittakoon Karl Marx (1848) ja Heinrich Böll (1972). 
USA:ssa filosofien ja kirjailijoiden veroprotesteja on ollut useita 
(1842, 1846, 1800-luvun loppu, 1950- ja 1960-lukujen vaihde). 
Myös taiteilijat ovat erityisesti laulun välityksellä arvostelleet veroja 
eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

4.4.12 Verotuksen toimeenpanijat ja 
verosäännösten valmistelijat

Veronvuokraajat ja muut yksityiset veronkantajat ovat joskus pro-
testoineet, kun veroja ei ole kertynyt heidän odottamaansa määrää.

Nykyään myös viranomaiset saattavat esittää verokritiikkiä ja jos-
kus jopa kieltäytyä tai ainakin uhata kieltäytyä toimeenpanemasta 
laittomana pitämäänsä verotustehtävää. Lainvalmistelijat puolestaan 
voivat jarruttaa sellaisia lakihankkeita, jotka heidän mielestään ovat 
huonoja. Lainvalmistelijat saattavat vedota mm. resurssipulaan, hal-
linnollisiin kustannuksiin ja tietokoneongelmiin. Tällaiset perustelut 
ovat usein totuuspohjaisia, mutta syynä voivat joskus olla subjektiivi-
set mieltymykset. Veroprotesti voi ilmetä myös ns. italialaisena lakko-
na niin, että ministeriön virkamiehet eivät valmistele esitystä kunnolla 
tai jonkin tietyn asian valmisteluun ei varata asianmukaisia resursse-
ja. Samantapainen protesti on kyseessä, jos hallinto valvontatoimien 
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kohdentamisella päättää olla valvomatta jotakin voimassa olevaa lakia. 
Jonkinlainen protesti voi olla sekin, jos verovalmistelusta vastaava 
ministeri ohjaa kunnolliseen valmisteluun asioita, joista hän pitää, ja 
valmisteluttaa huonosti sellaisia esityksiä, joista hän ei pidä.

4.5 Veroprotestimuodot

4.5.1 Erilaisten veroprotestimuotojen osuudesta

Tässä tutkimuksessa käsitellyt veroprotestit voidaan ryhmitellä pro-
testimuodon perusteella ja laskea niille seuraavat prosenttiosuudet: 

Verolakot – maksamisen lopetus ja yllyttäminen siihen 29,9 % 
Kapina, sota, vallankaappaus, vallankumous 28,7 % 
Erittelemättömät protestimuodot 18,7 % 
Veronkannon estäminen, mellakointi, vahingonteko 6,5 % 
Vetoomukset hallitsijalle, muille päättäjille tai äänestäjille 4,1 % 
Työn tai muun toiminnan keskeyttäminen ja sillä uhkailu 4,0 % 
Marssit, kokoukset ja rauhalliset mielenosoitukset 3,2 % 
Veropako, veron kiertäminen ja verorikokset 2,6 % 
Maksaminen sulkutilille yms. 1,2 % 
Muita protestimuotoja 1,1 %
Yhteensä 100 % 

Suomalaiset veroprotestit jakautuvat seuraavasti:

Verolakot – maksamisen lopetus ja yllyttäminen siihen 29,8 %
Vetoomukset hallitsijalle, muille päättäjille tai äänestäjille 24,6 %
Kapina, sota, vallankaappaus, vallankumous 14,0 %
Työn tai muun toiminnan keskeyttäminen ja sillä uhkailu 8,8 %
Erittelemättömät protestimuodot 8,8 % 
Marssit, kokoukset ja rauhalliset mielenosoitukset 7,0 %
Veronkannon estäminen, mellakointi, vahingonteko 5,3 %
Muita protestimuotoja 1,8 %
Yhteensä 100 %



271

4  Veroprotestien syyt, verolajit, protestoijat, muodot ja seuraukset

4.5.2 Verolakot ja niillä uhkailu

Verolakkoilu ja erityisesti verolakkoilulla uhkailu ovat olleet yleisim-
piä veroprotestimuotoja USA:ssa, Suomessa ja muuallakin, kuten alla 
olevasta luettelosta havaitaan (suluissa ajankohta):

Alankomaat (1543)
Amerikka (1637, 1672)
Argentiina (2010, 2011, 2013, 2018, 2021)
Assyria ja Babylonia (2000–500 eaa.)
Australia (1919, 1927)
Bangladesh (1971)
Bermuda (1819, 1931–1934)
Biafra (2021)
Brasilia (1880, 2013–2014)
Britannia (1750-luku, 1968, 1986, 2010, 2013)
Bryssel (1619)
Bulgaria (1851)
Burma (1920-luku)
Bysantti (458–459, 930-luku, 1197) 
Englanti (1296, 1520-luku, 1646–1648, 1659, 1800-luvun alku, 

1900-luvun alku, 1902, 1921)
Egypti (2013)
Espanja (1543–1545, 1873, 1899, 2003–2011) 
Etelä-Afrikka (1874)
Etiopia (2017)
Fidži (1924)
Filippiinit (1898)
Honduras (2013)
Indonesia (2010)
Intia (1925, 2007, 2016, 2019)
Irlanti (1843)
Islanti (1393)
Israel (1981)
Italia (1770-luku, 1848, 2006, 2014, 2015, 2017, 2020–2021)
Itävalta (1931)
Juudea (6, 70)
Kanada (1935, 1970, 2020)
Karthago (665)
Kenia (2014, 2015, 2016)
Kiina (1919, 1927, 1952)
Kongo (2000-luku, 2015–2021, 2017) 
Kreeta (1887)
Kreikka (1800-luvun loppu, 2014–2016, 2015)
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Kypros (1958)
Meksiko (1892, 2013–2014, 2014, 2015–2016))
Määri (1528)
Namibia (1922)
Nepal (2006)
Nicaragua (1909, 1978, 2018–2020)
Nigeria (1929)
Pakistan (2014)
Palestiina (1936, 1988–1989)
Papua-Uusi-Guinea (1964)
Pohjois-Amerikka (1755)
Puerto Rico (1932)
Puola (1200-luku, 1900-luku)
Ranska (1355, 1630, 1640, 1789, 1790–1791, 1830, 1935, 1944, 1970)
Rhodesia (1911)
Romania (2020)
Ruotsi (2013– 2014) 
Saksa (1848, 1850, 1864, 1923, 1972)
Saksan Itä-Afrikka (1900)
Samoa (1887, 1926)
Sierra Leone (1898)
Skotlanti (1725)
Suomi (1300-luku, 1600-luvun loppu, 1900-luvun alku, 1906, 1906–

1911, 1907–1912, 1909–1911, 1912, 1917, 1920-luku, 1930-luku, 
1950-luvun puoliväli, 1984, 1989, 2000-luku) 

Sveitsi (1917)
Syyria (1850-luku)
Tanska (1877, 1885)
Turkki (1906–1907)
Ukraina (2014)
Unkari (1848)
USA (1780, 1783, 1800-luvun alku, 1838, 1842, 1853, 1858, 1872–

1879, 1874, 1877, 1884, 1890-luku, 1894–1899, 1897, 1800-luvun 
loppu, 1900-luvun alku, 1901, 1907, 1908, 1909, 1910, 1917, 1919, 
1921, 1923–1927, 1930-luvun alku, 1931, 1933, 1935, 1936, 1939, 
1940, 1940-luku, 1950-luku, 1951–1952, 1952, 1959, 1960-luku, 
1970-luku, 1972, 1973, 1973–1974, 1976–1978, 1980-luku, 1984, 
1900-luvun loppu, 2017)

Uusi Seelanti (1891, 1894)
Wales (1832)
Valko-Venäjä (2015)
Venezuela (2000-luvun alku, 2003, 2019)
Venäjä (1866, 1867, 1906)
Zimbabwe (2000)
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Joskus verolakko on päättynyt siten, että joku toinen (esim. suku-
lainen tai ystävä) on vaikkapa vangitsemisen välttämiseksi maksanut 
veron verovelvollisen puolesta (näin esim. vuonna 1874 pasifistin 
kieltäytyessä maksamasta sotilasveroa).

4.5.3 Työn tai toiminnan keskeyttäminen ja sillä 
uhkailu

On esiintynyt paljon myös sellaisia lakkoja ja yritystoiminnan keskeyt-
tämisiä, joilla työntekijät tai yrittäjät ovat painostaneet valtiovaltaa 
muuttamaan verosäännöksiä tai niiden tulkintaa. Näin on tapahtunut 
usein Suomessakin. Tällaisten veroprotestien lista on seuraavanlainen 
(suluissa myös ajankohta):

Australia (kiinalaisten työlakot 1859)
Britannia (teen, tupakan ja alkoholin ostolakkokehotukset 1819)
Egypti (maanviljelyn lopettaminen 212)
Englanti (vedonvälittäjien lakko 1926)
Espanja (hautaustoimistojen lakko 1907)
Etelä-Afrikka (intialaisten maahanmuuttajien lakko 1913)
Etiopia (kauppiaiden lakkoja 2017)
Guinea-Bissau (kauppiaiden lakko 2011)
Haiti (vapaa-alueen työntekijöiden lakko 2017)
Intia (lakimiesten lakko 2009, jalokivikauppiaiden lakko 2016, elokuva-

teatterien ja tekstiililiikkeiden lakko 2017)
Iran (basaarilakko 2008)
Kanada (koululakko 1906)
Kenia (kuljettajien lakko 2018)
Pakistan (kauppiaiden lakko 2019)
Puerto Rico (kuluttaja- ja liikelakkoja 2015)
Ranska (laivatyöntekijöiden lakko 1923, taksilakko 1934))
Rooma (maatalousmaiden hylkääminen 284–305)
Somalia (kauppiaiden lakko 2018)
Suomi (työntekijöiden lakkoja 1976, 1980–1983, 1991, 2006, 2008)
USA (lihanostoboikotti 1935)
Wales (kaivostyöläisten lakko 1919)
Venäjä (rekka-autolakko 2015–2016)
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Joskus asia on ratkennut niin, että työnantaja on suostunut maksa-
maan työntekijöiden verot (näin laivatyöntekijöiden ateriaa koskevas-
sa kiistassa Ranskassa vuonna 1923).

4.5.4 Kapinat, sodat, vallankaappaukset ja 
vallankumoukset

Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa on ollut paljon verisiä ja muuten 
vakavia veroprotesteja: kapinoita, sotia, vallankaappauksia ja vallan-
kumouksia. Suomessakin väkivaltaiset veroprotestit olivat melko ylei-
siä Ruotsin vallan aikana, mutta erityisesti itsenäisyytemme aikana ne 
ovat olleet miltei tuntemattomia. Alla luettelo sellaisista kapinoista, 
sodista, vallankaappauksista ja vallankumouksista, joissa verotuksel-
lakin on ollut osuutensa (suluissa ajankohta).

Alankomaat (kapina 1536) 
Aleppo (kapina 1850)
Amerikka (kapina 1400-luku, 1676)
Anatolia (kapina 1841)
Antiokia (kapina 380)
Bolivia (kapina 1781, 1900)
Bosnia (kapina 1870-luku)
Brasilia (kapina 1788, 1822)
Britannia (kapina 60–61) 
Bryssel (kapina 1619)
Bulgaria (kapina 1794, 1835–1836, 1850)
Bysantti (kapina 532, 820-luku, sota 913–927, kapina 1040)
Böömi (kapina 1790)
Englanti (kapina 991, 1041, 1200-luku, 1330-luku, 1381, 1489, 1497, 

1530-luku, 1549, 1640)
Egypti (kapina 360-luku eaa., 340–330 eaa., 26–24 eaa., 290-luku, 969, 

1880-luku)
Espanja (kapina 1573–1577, 1630-luku, 1640-luku, 1911) 
Etelä-Afrikka (kapina 1880, 1882, 1906)
Etiopia (kapina 1943, 1963–1970, 1968)
Filippiinit (kapina 1598)
Firenze (kapina ja vallankumous 1341)
Friisinmaa (kapina 28)
Gallia (kapina 21, 400-luvun alku)
Guatemala (kapina 1810- ja 1820-luvut, 1830-luku, 1848)
Indonesia (kapina 1824, 1845, 1888)
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Intia (kapina 1332–1334, 1810–1811, 1861, 1932, 1937–1939) 
Irak (kapina 900-luku, 917)
Islanti (kapina 1350- ja 1360-luvut)
Italia (kapina 800-luvun loppu, 1848, 1880- ja 1890-luvut)
Itävalta (kapina 1567–1572, 1590-luku, 1620-luku) 
Japani (kapina 1717, 1726–1727, 1739, 1749, 1752, 1761–1763, 1770, 

1776, 1781, 1790, 1800-luvun alku)
Jordania (kapina 540-luku)
Karthago (sota 240–238 eaa., kapina 230) 
Katalonia (kapina 1380)
Keski-Amerikka (kapina 1712, 1761)
Kiina (kapina 81 eaa., 9, 116, 400-luku, 1590-luku, 1790-luku, 1813–

1814, 1850–1864, 1860-luku, 1884, 1900-luvun alku, 1907–1916, 
1932, 1993, 2000)

Kolumbia (kapina 1592, 1781)
Korea (kapina 1903)
Kreikka (kapina 400-luku eaa., 2015)
Kroatia (kapina 1573)
Mauretania (kapina 374–375) 
Meksiko (kapina 1700- ja 1800-lukujen vaihde, 1926–1927, 1952)
Mesopotamia (vallankaappaus 2200 eaa.)
Namibia (kapina 1922)
Nigeria (kapina 1938, 1940-luku, 1956)
Norja (kapina 1540-luku)
Palestiina (kapina 220 eaa., 1834)
Pannonia (kapina 375)
Papua-Uusi-Guinea (kapina 1969)
Pohjois-Afrikka (kapina 17–24, 372)
Pohjois-Amerikka (kapina 1767, 1773)
Ranska (kapina 1296), 1300-luvun alku, 1346, 1348, 1350-luku, 1360- 

ja 1370-luvut, 1381, 1400-luku, 1500-luvun alku, 1542, 1548, 
1500-luvun loppu, 1624, 1630-luku, 1640, 1663, 1675, 1600-luvun 
loppu, 1700, 1736, vallankumous 1789, 1907)

Rodos (sota 220 eaa.)
Rooma (kapina 44 eaa., 31 eaa., 306)
Ruotsi (kapina 1542, 1622)
Saksa (kapina 1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1524–1525)
Saksi (kapina 1790)
Sisilia (kapina 1282)
Skotlanti (kapina 1300-luku)
Sleesia (kapina 1767)
Suomi (kapina 1150-luku, 1300-luku, 1438–1439, sota 1590-luku, kapi-

na 1600-luku, 1700-luku)
Swazimaa (kapina 1904–1907) 
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Sveitsi (kapina 1400- ja 1500-lukujen vaihde, 1591–1594, 1640-luku, 
1653)

Syyria (kapina 1826)
Traakia (kapina 375)
Transilvania (kapina 1784–1785) 
Unkari (kapina 1597, 1700-luvun alku)
USA (kapina 1786–1787, 1790-luku, 1798–1800, 1850, 1889, 1911) 
Wales (kapina 1839–1843)
Venäjä (kapina 1400-luku, 1606–1607, 1648, 1660-luku, 1774, 1812, 

1860-luku, 1866–1867, 1912–1913)
Vietnam (kapina 1908,1930)

4.5.5 Mellakointi, vahingonteko ja veronkannon 
estäminen

Veroprotesteja, jotka eivät ole yltäneet aivan vakavimmalle asteelle 
mutta joihin on sisältynyt voimakasta mellakointia, vahingontekoa, 
verokannon estämistä tms., ovat olleet seuraavat (suluissa ajankohta):

Britannia (mellakoita 1733, vahingontekoja 1749, väkivaltai-
sia protesteja 1800-luvun alku, veronkantajien uhkailu 1830-luku, 
veronkannon häirintä 1833–1861, 1930-luvun alku, väkivaltaistakin 
protestointia 1990).

Ecuador (mellakoita 1765)
Englanti (vahingontekoja 1734)
Espanja (mellakoita 1590-luku)
Gallia (mellakoita 578)
Hong Kong (katujen sulkeminen 2014)
Italia (vahingontekoja 1647, 1880- ja 1890-luku)
Jamaika (mellakoita ja vahingontekoa 1999)
Kanada (viranomaisen uhkailu 1879–1881, verotoimiston valtaus 1994) 
Kiina (veronkerääjien vastustus 1923–1938, hyökkäyksiä virastoihin ja 

johtajien koteihin 2000) 
Kolumbia (tietullien keräyspisteiden polttamista 2018)
Meksiko (verotoimiston valtaaminen 2017)
Norja (mellakoita 1765)
Portugali (veronkantajien ajaminen pakoon 1845)
Ranska (mellakoita 1351, 1378–1379, 1597, 1645–1653, 1682, vero-

kapina 1880, ulosottovelallisen puolustaminen 1922, väkivaltainen 
protesti 1934, veronkantajien häirintä 1950-luku, tieporttien rikko-
minen 2013, mellakoita 2018–2019) 
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Ruotsi (väkivaltaisia protesteja 1622)
Skotlanti (mellakoita 1736, veroulosoton estäminen 1913)
Suomi (ulosottomiehen väkivaltainen vastustaminen 1950-luvun puoli-

väli, tulipalo verotoimistossa 1982, räjäytys verotoimistossa 1991)
USA (mellakoita 1780, tulipalolla uhkailu 1959, tien sulkeminen 1997)
Wales (mellakoita 1795, 1806, valtavan joukon veroprotesti 1887–1888)

4.5.6 Veron maksaminen sulkutilille tai 
rahastoon

Yksi veroprotestimuoto on ollut veron maksaminen virallisen veron-
saajan asemesta sulkutilille (USA 1938 ja 2021, Meksiko 2006, 
Madagaskar 2013, Itävalta 2014). Tällaisia veroprotesteja ovat teh-
neet mm. yritykset ja niitä lähellä olevat järjestöt. Joissakin separatis-
tien veroprotesteissa verot on maksettu virallisen veronsaajan sijasta 
aluerahastoon tms. (Espanjassa katalonialaiset 2011, 2012, 2013, 
2019–2020; Italiassa venetsialaiset 2019).

4.5.7 Veropako, veron kiertäminen ja 
verorikokset

Verotusta vastaan on protestoitu myös muuttamalla muualle, teke-
mällä verorikoksia tai harjoittamalla verosuunnittelua ja veron kier-
tämistä:

Anatolia (muutto muualle 1500- ja 1600-lukujen vaihde)
Bysantti (joukkopako muualle 1280-luku)
Egypti (maanviljelyn lopettaminen ja muutto 212)
Guatemala (veron välttely sarjatoimilla 1600-luku)
Italia (rikkaiden pako 1848)
Kiina (väärien tietojen antaminen viranomaisille 500-luku, veron kier-

täminen 800-luvun alku, talonpoikien ryhtyminen rosvoiksi veroja 
välttääkseen 800-luvun loppu, salakuljetus 1907–1916)

Kreikka (salakuljetus 2017)
Kypros (muutto muualle 1572)
Malesia (veronvälttelykeinojen käyttö 1960-luku)
Rooma (maatalousmaiden hylkääminen 284–305) 
Ruotsi (veronvälttelykeinojen käyttö 1622)
Tanska (veropetokset 1900-luku)
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USA (poismuuttoja 1908, verorikokset 2000-luku)
Venetsia (veropako 1360- ja 1370-luku)
Venäjä (muutto muualle 1600-luvun alku)
Vähä-Aasia (muutto vuorille veroja pakoon 36)

4.5.8 Vetoaminen päättäjiin

Eräänlaista veroprotestia voidaan nähdä myös siinä, että haetaan vero-
tukseen muutosta hallitsijalta tai muilta korkeilta päättäjiltä. Tähän 
ryhmään saatetaan luokitella esimerkiksi seuraavat (suluissa ajan-
kohta):

Ascension (verojen vastustuskirjelmä Lontooseen 2002)
Englanti (aateliston vaatimus kuninkaalle eli Magna Carta 1215, parla-

mentin suostumuksen vaatimus 1600-luvun alku)
Norja (protesti kuninkaalle 1786)
Puola (piispan ja kuninkaan riita oravannahkaverosta 1200-luku)
Ranska (parlamentin vaatimus kuninkaalle 1564)
Ruotsi (aateliston vaatimus kuninkaalle 1270-luku)
Suomi (valitukset kuninkaalle 1300-luku, 1600-luku)

Veroprotestimuotona saatetaan pitää veroja koskevia kansanäänes-
tyksiäkin, joita on ollut mm. USA:ssa. Joissakin maissa on käytössä 
kansalaisaloite; Suomessa sitä on käytetty myös veromuutoksia vaa-
dittaessa, tosin ilman menestystä.

4.5.9 Rauhalliset mielenosoitukset ja 
veroprotestitaide

Rauhallisia verotukseenkin liittyviä mielenosoituksia on ollut hyvin 
paljon. Runsaasti huomiota ja tuloksia ovat saaneet naisasialiikkeen 
tempaukset 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa niin Euroopassa 
kuin Amerikassakin. Erittäin tunnettu rauhanomainen mielenosoi-
tus oli Intian itsenäisyyttä edeltänyt suuri suolaveromarssi vuonna 
1930. Ihmisveroa eli asevelvollisuutta on vastustettu rauhanomai-
sesti ja menestyksellisesti USA:ssa ja muuallakin erityisesti 1960- ja 
1970-luvuilla.
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Rauhanomaisiin mielenosoituksiin on voitu lisätä näyttävyyttä 
repimällä tai polttamalla niissä verolippuja tms. aineistoa. Metaani-
päästöjä rajoittavaa ympäristöveroa on vastustettu myös lähettämällä 
lantapaketteja ministereille (Uusi Seelanti 2003). Suomessa palau-
tuspullojen kerääjien verotusta vastaan on protestoitu toimittamalla 
tyhjiä pulloja verotoimistoon.

Verotuksen epäkohtia vastaan on taisteltu myös taiteen keinoin. 
Erittäin tunnettu on ruotsalaisen Astrid Lindgrenin satu Pomperi-
possa (1976). Veroja kritisoivia iskelmiä on tehty runsaasti varsin-
kin USA:ssa ja Britanniassa (mm. Beatles 1966). Myös Suomessa on 
tehty runsaasti veroprotestilauluja (mm. Irwin Goodman ja Mikko 
Alatalo).

4.6 Veroprotestien seuraukset

4.6.1 Yleistä

Kaikki tässä tutkimuksessa esitellyt veroprotestit voidaan seuraustensa 
perusteella jakaa seuraavasti:

Seuraukset vähäisiä tai ei mainintaa seurauksista 73,8 %
Kukistettu voimakeinoin, menetykset, rangaistukset 10,4 %
Verotason ja verorakenteen muutokset 9,7 %
Vaikutukset vallankäyttöön ja alueiden itsenäistymiseen 2,8 %
Vaikutukset ihmisryhmien tasa-arvoon 0,7 % 
Muita seurauksia 2,5 %
Yhteensä 100 %

Suomalaiset veroprotestit jakautuivat näin:
Seuraukset vähäisiä tai ei mainintaa seurauksista 78,2 %
Kukistettu voimakeinoin, menetykset, rangaistukset 10,9 %
Verotason ja verorakenteen muutokset 9,1 %
Muita seurauksia 1,8 %
Yhteensä 100 %

Suurimmassa osassa esitellyistä veroprotesteista saavutukset siis ovat 
jääneet ainakin lyhyellä aikavälillä suhteellisen vaatimattomiksi. Osa 
veroprotesteista on kuitenkin johtanut tuloksiin. Jäljempänä selos-
tetaan, mitä veromuutoksia sekä muita saavutuksia ja seurauksia 



280

4  Veroprotestien syyt, verolajit, protestoijat, muodot ja seuraukset

veroprotesteilla on ollut. Sitä ennen kuitenkin esitellään verokapi-
noiden kukistamista voimakeinoin. 

4.6.2 Protestien kukistaminen voimakeinoin

Voimakeinoin on kukistettu ainakin alla mainitut verokapinat (suluis-
sa ajankohta). Monessa niistä menetettiin paljon ihmishenkiäkin, 
eräissä kapinoissa jopa miljoonia. 

Aleppo (1850)
Bolivia (1781)
Brasilia (1788)
Bulgaria (1835–1837, 1850) 
Bysantti (532)
Böömi (1790)
Egypti (26–24 eaa.)
Englanti (1041, 1381, 1530-luku, 1549)
Etelä-Afrikka (1906)
Etiopia (1943, 2017)
Gallia (21, 578)
Indonesia (1888)
Islanti (1350- ja 1360-luvut)
Itävalta (1620)
Japani (1726–1727, 1749, 1761–1763, 1764, 1770, 1776, 1781) 
Juudea (70)
Keski-Amerikka (1761)
Kiina (1813–1814, 1850–1864, 2000)
Kroatia (1573)
Namibia (1922)
Nigeria (1929)
Pohjois-Afrikka (17–24) 
Portugali (1845)
Ranska (1300-luvun alku, 1630-luku, 1675)
Rooma (44 eaa., 37)
Saksa (1524–1525) 
Suomi (1590-luku, 1600-luvun loppu, 1700-luku)
Syyria (1854)
Transilvania (1784)
Unkari (1597)
USA (1798–1800, 1889)
Venäjä (1660-luku, 1707–1708, 1774)
Vietnam (1908, 1930)
Vähä-Aasia (36)
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Kapinalliset saivat usein ankaria rangaistuksia: kuolemantuomioita, 
ruoskimista, pakkotatuointeja, maastakarkotuksia. Ankarina rangais-
tuksina kirkollisveroprotesteista pidettiin myös kirkonkirousta sekä 
sakramenttien ja kirkollisen hautausten kieltoa (esim. Puola 1200-
luku ja Suomi 1300-luku).

4.6.3 Aikaansaatuja veromuutoksia tai 
veromuutosten estämisiä

Seuraavassa luetellaan veromuutoksia tai veromuutosten estämisiä, 
jotka ovat ainakin osin seurausta veroprotesteista. Tarkastelu tapah-
tuu alueittain.

Amerikka – juutalainen välttyi asepalveluksesta vapautetun verosta, 
kun hyväksyttiinkin asepalvelukseen (1655)

Australia – kiinalaisten maahanmuuttajien vero peruttiin (1859)
 – veronluonteinen rekisteröintimaksu peruutettiin vero-

lakon jälkeen (1927)
Brasilia – väestötietojen rekisteröintihanketta lykättiin (1851)
 – raitiovaunumatkustajavero kumottiin (1880)
Britannia – suola- ja tupakkaveromellakoiden jälkeen veroesitys 

peruutettiin (1733)
 – protestoidusta tuloverosta luovuttiin muutaman vuo-

den päästä (1800-luvun alku)
 – protestien jälkeen tuloveroa ei palautettu mutta kulu-

tusveroja korotettiin (1816)
 – viljatullit poistettiin muutama vuosi protestien jälkeen 

(protestit 1842)
 – tulitikkuveroesitys hylättiin mutta tuloveroa korotettiin 

(1871)
 – pienyrittäjien kunnallisverolakko onnistui (2010)
Burma – vallankaappauksen jälkeen lainsäätäjä määräsi veron-

kannon keskeytettäväksi (2021)
Bysantti – veronkantajia vastaan kapinoinnin jälkeen veroja alen-

nettiin (820-luku)
Englanti – verolakon ja väkivaltaisen protestin jälkeen sotaverosta 

luovuttiin ja sodasta vetäydyttiin (1520-luku)
 – tulisijaveron kanto siirrettiin veronvuokraajille, mutta 

sitäkin järjestelyä vastustettiin (1662)
Espanja – suolaverokapinallisia teloitettiin mutta suolavero pois-

tettiin (1630-luku)
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Etiopia – maataloustulon verouudistus peruutettiin verokapinan 
jälkeen (1968)

Firenze – sotaverosta luovuttiin protestien jälkeen (1289)
Gallia – raskasta verotusta osittain kevennettiin, piispa avusti 

(460-luku)
 – papiston kannustamat mellakat veronkantoa vastaan, 

myöhemmin kuningas peruutti veron (578)
Guatemala – liikevaihtoveroa ja tupakkamonopolia protestoineille 

kauppiaille osittainen voitto (1763–1765)
 – seurakunnan asukkaiden verokapina onnistui (1848) 
Indonesia – veronkantajia vastaan kapinoineille annettiin osittain 

periksi (1824) 
Intia – jalokivikauppiaiden lakon jälkeen hallitus keskeytti kul-

taveron kannon selvittelyä varten (2016)
Iran – basaarilakon jälkeen hallitus perääntyi liikevaihtovero-

tuksen laajentamisessa basaareihin (2008)
Japani – talonpoikien verokapinan vaatimuksista osa hyväksyt-

tiin (1717)
 – talonpoikien riisiverokapina onnistui osittain (1739)
 – kohtuutonta verotusta ja korruptiota koskevan protes-

tin vaatimuksista osa hyväksyttiin (1786–1787)
 – talonpojat saivat kapinoilla verohelpotuksia moniin 

veroihin (1800-luvun alku)
 – asuntoveroriita ratkaistiin kansainvälisessä oikeusme-

nettelyssä ulkomaalaisten hyväksi (1902)
Kanada – veronmaksajaliiton protestin jälkeen veronkorotuksia 

pienennettiin (1995)
Kiina – maaveroja annettiin anteeksi heikon sadon vuoksi (100-

luku eaa.)
 – suola- ja riisiverojen korotukset peruttiin ja verotarkas-

tajia vähennettiin (1853)
 – talonpoikien veroja ja päivätöitä vähennettiin (1860-

luku)
 – köyhtyneiden talonpoikien tuloverokapinalla osittaista 

menestystä (1993)
Kreeta – kristittyjen verolakon jälkeen hallitus perääntyi (1887)
Mesopotamia – lyhytaikainen maaveron alentaminen (2200 eaa.) 
Norja – talonpoikien ja kalastajien protestoitua kuninkaalle epä-

kohtia korjattiin (1786)
Pohjois- – asiakirjojen ja pelikorttien leimavero peruutettiin 
Amerikka   protestien jälkeen (1765)
 – lasin, maalin ja lyijyn tulli peruutettiin protestien jäl-

keen (1767)
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Portugali – varakkaiden maatilanomistajien vastustettua suurten 
tulojen lisäveroa vero peruutettiin (1964)

Puola – oravannahkaverokiistassa kompromissi piispan ja 
kuninkaan välillä (1200-luku)

Ranska – kansa sai oikeuden tarkastaa veronkantotilit (1320-ja 
1330-luku)

 – mellakoinnin jälkeen uudesta liikevaihtoverosta luovut-
tiin (1597)

 – ehdotetusta tuloverosta luovuttiin aristokraattien pro-
testien jälkeen (1740–1750 ja 1763)

 – leimaverolaajennuksesta ja maaverosta luovuttiin aate-
lin ja pappien protestoitua (1787–1788)

 – viininviljelijöiden kapinan jälkeen annettiin säännöksiä 
viinin vesittämistä ym. vastaan (1907) 

 – liikenneverotuksen automaatiosta luovuttiin tieporttien 
ja verotoimiston rikkomisen jälkeen (2013)

Rhodesia – työvoimavero peruutettiin maanviljelijöiden verolakon 
jälkeen (1911)

Rooma – veronkantajia vastaan tehdyn protestin jälkeen verotus-
menettelyä kehitettiin (58)

Sleesia – päivätöiden määrää vähennettiin suuresti talonpoikais-
kapinan jälkeen (1767)

Suomi – torpparilakkojen jälkeen torpparien vapautus 
(1900-luvun alku)

 – protestit ihmisveroa eli asevelvollisuutta vastaan johtivat 
lainmuutoksiin (1960-luvun lopusta alkaen)

 – matkakustannuksia koskevat työlakot edistivät korva-
usten laajaa verovapautta (1976)

 – henkilökuntaetuja koskevat työlakot edistivät ao. etujen 
laajaa verovapautta (1980-luvun alku)

Turkki – henkiverolakolla menestystäkin (1906–1907) 
Unkari – aateliset ja kirkko saivat verovapauden, kultainen bulla 

(1222) 
USA – viskivero kumottiin kapinoinnin jälkeen (1790-luku)
 – ulkomaalaiset kaivostyöläiset saivat osittaisvoiton vero-

kapinassa (1850)
 – saluunan omistajan verolakon jälkeen liköörivero kat-

sottiin perustuslain vastaiseksi (1884)
 – lihanostoboikotin jälkeen lihajalosteiden vero todettiin 

perustuslain vastaiseksi (1935)
 – hiiliyhtiöiden veronvälttelyä vastaan protestoinnin jäl-

keen yhtiöiltä saatiin myönnytyksiä (1939)
 – kansanäänestyksen jälkeen Kalifornian kiinteistöverolle 

alhaiset määrät (1978) 
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Venäjä – uudesta maaverosta luovuttiin aatelin verokapinan jäl-
keen (1812)

 – kasakat kapinoituaan säilyttivät verovapautensa (1860-
luku) 

4.6.4 Muita saavutuksia ja seurauksia

Veroprotestit ovat edistäneet joidenkin ihmisryhmien asemaa yleisem-
minkin. Vuonna 1780 USA:ssa järjestettiin mustien äänioikeuspro-
testi, johon kuului myös verolakko. Sen jälkeen vapaat mustat saivat 
äänioikeuden. Vuoden 1921 veroprotestissa poikamiesveroa pidettiin 
sukupuolisyrjintänä, ja tuo vero todettiinkin perustuslain vastaiseksi. 
Nigeriassa oli 1940-luvulla naisten kapina siirtomaahallinnon vero-
tusta vastaan, ja naisten verottaminen loppui.

Toisinaan veroprotestit ovat osaltaan johtaneet myös hallitsijan 
vaihtumiseen. Kiinassa kapinoitiin vuonna 9 mm. maaveroa sekä vii-
na- ja suolamonopolia vastaan. Siinä yhteydessä keisari surmattiin ja 
dynastia vaihtui. Myös Egyptissä maaverokapina vuonna 969 vaikut-
ti hallitsijasuvun vaihtumiseen. Karthagossa kapinoitiin vuonna 230 
sotaveroja vastaan ja omat sotilaat surmasivat keisarin. Roomassa oli 
vuonna 306 henkiverokapina, johon liittyi keisarin vaihdos ja kris-
tinuskon salliminen.

Verokapinoilla on ollut vaikutusta hallitustenkin kaatumisiin. Näin 
on ollut esimerkiksi Ranskassa taksien verolakon yhteydessä vuonna 
1934 ja poll tax -protestien yhteydessä vuonna 1990 Englannissa.

Myös alueluovutuksiin verokapinat ovat olleet vaikuttamassa. Esi-
merkiksi Ranska menetti vuosien 1360–1370 tulisijaverokapinan 
yhteydessä Akvitanian hallinnan Englannille. Vuonna 1990 Boli-
viassa kumitullia koskenut kapina ratkaistiin myymällä tietty maa-
alue  Brasilialle.

Veroprotestit ovat olleet edistämässä myös joidenkin maiden 
itsenäistymistä (Alankomaat, USA, Intia) tai lisänneet alueiden 
auto nomiaa (esim. norjalaisten talonpoikien kapina tanskalaisten 
mielivaltaa vastaan 1540-luvulla).
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5
Lailliset ja laittomat 

vaikutusmahdollisuudet 
– veroprotestien 
oikeussäännöt

5.1 Demokratia ja ihmisten 
perusoikeudet

Demokratian eli kansanvallan perusajatuksena on, että hallintoval-
lan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa 
kansan tahtoa. Demokratian ominaispiirteenä pidetään sitä, että val-
tion tärkeimmistä asioista päättää joko kansa itse tai kansan yleisillä 
vaaleilla kilpailevien ehdokkaiden joukosta valitsemien ehdokkaiden 
muodostama toimielin, parlamentti. Vaalien kunnolla toteutuminen 
edellyttää ilmaisun- ja lehdistönvapautta. Demokratian pääperiaat-
teena on enemmistösääntö, ja edustuksellinen demokratia on suoraa 
demokratiaa yleisempi demokratian muoto. Vuoden 2015 edus-
kuntavaalitutkimuksen mukaan Suomessa 95 % aikuisväestöstä piti 
demokratiaa muita hallitsemistapoja parempana.
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Perusoikeuksista säädetään Suomen perustuslaissa seuraavasti:

6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan suku-
puolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnas-
sa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen 
ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koske-
mattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella 
ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapaut-
ta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangais-
tuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun 
vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkitta-
vaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellai-
sen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. 
Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on 
laissa säädetty.

9 § Liikkumisvapaus
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on 
vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla 
säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttämisen turvaamiseksi.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta 
eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan 
kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai 
oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan pää-
töksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen 
ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu.
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Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään 
lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä 
tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa 
loukkaava kohtelu.

10 § Yksityiselämän suoja
Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen 
suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on louk-
kaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvit-
tämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.

Lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuu-
teen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaaranta-
vien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa 
ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta 
toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa 
kansallista turvallisuutta. 

11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus
Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja 
harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osal-
listumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

12 § Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, jul-
kistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään 
ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä 
annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suoje-
lemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, 
jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen 
rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallen-
teesta. 

13 § Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoi-
tuksia sekä osallistua niihin.

Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus 
ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen 



288

5  Lailliset ja laittomat vaikutusmahdollisuudet – veroprotestien oikeussäännöt

ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen 
yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden 
käyttämisestä annetaan lailla.

14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet
Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, 
on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikel-
poisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen sääde-
tään tässä perustuslaissa.

Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa asuvalla muulla Euroopan 
unionin kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus 
äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa sen mukaan kuin lailla sääde-
tään.

Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulko-
maalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää 
kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin 
lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon sää-
detään lailla.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallis-
tua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan 
päätöksentekoon.

15 § Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta 
vastaan säädetään lailla.

16 § Sivistykselliset oikeudet
Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuu-
desta säädetään lailla.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sää-
detään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten 
tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää 
itseään varattomuuden sitä estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

17 § Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin
Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskir-
jansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan 
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suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista 
tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on 
oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten 
oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viit-
tomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja kään-
nösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työ-
voiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan 
jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen sääde-
tään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

19 § Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää 
turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyy-
den, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syn-
tymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sää-
detään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väes-
tön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja 
yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja 
tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

20 § Vastuu ympäristöstä
Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuri-
perinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 
päätöksentekoon.

21 § Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 
aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
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koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöeli-
men käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös 
ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Perusoikeuksia on kunnioitettava myös verotuksessa. Puutteet perus-
oikeuksien toteutumisessa synnyttävät helposti protesteja. Suomessa 
perusoikeudet toteutuvat kansainvälisesti vertaillen hyvin, mikä osal-
taan selittää myös veroprotestiemme vaatimattomuuden tänä päivänä.

5.2 Äänioikeus ja kansalaisaloitteet

5.2.1 Äänioikeuden kehitys ja nykytila 
Suomessa61

Vuonna 1362 Ruotsin kuningas määräsi, että suomalaisilla oli oikeus 
ottaa osaa Ruotsin kuninkaanvaaliin. Suomen edustajina tuli lähettää 
Moran kiville laamanni, pappeja ja 12 talonpoikaa.

Talonpoikaissäätyyn kuuluivat perintö- ja kruununtilalliset. Talon-
poikien edustus säätyvaltiopäivillä oli ruotsalainen erikoisuus, jota 
muualla Euroopassa ei tunnettu. Porvarissäädyssä olivat edustettuina 
porvarinoikeuksien haltijat kaupungeittain, ja porvarissäädyn vaalissa 
äänimäärä määräytyi vero-osuuden mukaan ilman ylärajaa. Pappissää-
tyyn saivat virassa olevat papit ja kappalaiset valita rovastikunnittain 
edustajansa, ja itseoikeutettuina paikalla olivat piispat. Aatelissäätyyn 
oli jokaisella ritarihuoneeseen merkityllä aatelissuvulla oikeus lähettää 
yksi edustaja, yleensä vanhimman sukuhaaran vanhin miespuolinen 
jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö. Vuonna 1750 aateli käsitti 
koko valtakunnan väkiluvusta noin 0,5 %, papisto 0,9 % ja porvaristo 
2 %. Valtiopäivillä päätöksen tekeminen edellytti vähintään kolmen 
säädyn hyväksyntää, perustuslakiasioissa kuitenkin kaikkien neljän 
säädyn yksimielisyyttä.

Vuonna 1809 Porvoon valtiopäivillä ja vuodesta 1863 alkaen sään-
nöllisesti kokoontuneilla Suomen säätyvaltiopäivillä noudatettiin 

61 Tarkemmin esim. Wikipedia Suomen äänioikeuden historia.



291

5  Lailliset ja laittomat vaikutusmahdollisuudet – veroprotestien oikeussäännöt

aluksi Ruotsin-aikaista lainsäädäntöä, jonka pohjalta myös vuoden 
1869 valtiopäiväjärjestys muotoiltiin. Aatelissäädyssä vuoden 1869 
uudistus poisti aatelisarvojen välisen luokkajärjestyksen, mikä mer-
kitsi siirtymistä päätöksentekoon yksinkertaisella enemmistöllä. Pap-
pissäätyyn saivat nyt valita edustajansa evankelis-luterilaisen kirkon 
pappien ohella myös yliopiston opettajat ja vakinaiset oppikoulujen 
miesopettajat. Kaikille ryhmille oli erikseen kiintiöity edustajamäärät.

Talonpoikaissääty oli perinteisesti tarkoitettu vain varsinaisille 
talonpojille, mutta vuodesta 1869 alkaen vaaleissa olivat äänioikeu-
tettuja kaikki maalaiskuntien miespuoliset asukkaat, jotka omistivat 
manttaaliin pantua perintö- tai rälssimaata tai hallitsivat pysyvällä 
oikeudella kruununtilaa eivätkä kuuluneet muihin säätyihin. Näin 
valtiopäiville pääsi myös maata omistavia muiden elinkeinojen har-
joittajia. Edelleen ilman äänioikeutta jäivät tilattomat, torpparit ja 
palstatilalliset. Vuoden 1869 uudistus myös lakkautti maata omista-
vien naispuolisten leskien äänioikeuden.

Porvarissääty edusti vuoteen 1879 asti kaupunkien veroa maksa-
via porvareita ja muita privilegioituja ammatinharjoittajia. Vanhan 
ammattikuntajärjestelmän lakkauttamisen ja elinkeinovapauden 
säätämisen jälkeen lakia muutettiin tuona vuonna siten, että säädyn 
vaaliin saivat osallistua kaikki kaupunkien muihin säätyihin kuulu-
mattomat miespuoliset veroa maksavat asukkaat, lukuun ottamatta 
erikseen laissa nimettyjä ryhmiä, kuten palvelusväkeä, palkkatyöläisiä, 
merimiehiä ja rivisotilaita. Äänimäärä määräytyi veroäyrien mukaan.

Kunnallisesta äänioikeudesta oli eri säännökset. Vuoden 1865 
kunnallisasetus määräsi maalaiskuntien päättäväksi elimeksi kunta-
kokouksen, johon saivat osallistua kaikki kunnallisveroa maksavat 
asukkaat, jotka eivät olleet toisen isäntävallan alaisia. Myös kunnal-
lisvaaleissa veroäyrien määrä vaikutti äänten määrään. Kaupunkien 
hallintoon saivat ennen vuoden 1875 kunnallisasetusta osallistua vain 
porvarinoikeuksien haltijat mutta sen jälkeen kaikki hyvämaineiset, 
omaisuuttaan hallitsevat kunnallisveronmaksajat – miehet, naiset ja 
myös yhtiöt. Naimattomilla, veroa maksavilla naisilla oli siis kunnal-
linen äänioikeus, mutta he olivat vaalikelpoisia eli oikeutettuja aset-
tumaan ehdolle ainoastaan lautakuntiin, eivät valtuustoihin.

Senaatti antoi viimein vuosien 1904–1905 valtiopäiville esi-
tyksen ääniasteikkojen poistamisesta, joka olisi tuonut yhtäläisen 
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äänioikeu den aatelittomiin säätyihin. Työväenliike otti vuoden 1905 
aikana äänioikeustaistelun johdon käsiinsä ja sai mobilisoitua kan-
sanjoukot suuriin mielenosoituksiin vaatimaan yleistä ja yhtäläistä 
äänioikeutta. Samana vuonna keisarikunnan huono menestys sodas-
sa Japania vastaan laukaisi Venäjällä vallankumouksen, ja lokakuun 
lopussa keisari myöntyi antamaan manifestin, jossa luvattiin perustaa 
laajalla äänioikeudella valittava lakia säätävä parlamentti eli duuma. 
Myös Suomessa puhkesi suurlakko, jonka aikana työväenliike sai ajet-
tua läpi vaatimuksensa äänioikeusuudistuksesta.

Ensimmäiset eduskuntavaalimme pidettiin maaliskuussa 1907. 
Naiset saivat täällä ensimmäisenä Euroopassa sekä vaalioikeuden että 
vaalikelpoisuuden. Säätyvaltiopäivien ajan lopulla äänioikeutettuja 
oli Suomessa noin 126 000, mutta ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 
kymmenkertainen määrä. Myös moderni puoluelaitos syntyi Suomes-
sa yleisen äänioikeuden myötä vuoden 1906 aikana.

Siinä missä kunnallisvaalit olivat säätyvaltiopäivien aikana olleet 
valtiollisia vaaleja demokraattisemmat, kääntyi tilanne vuoden 1906 
uudistuksen myötä päinvastaiseksi. Edelleen tulojen mukaan porras-
tettua kunnallista äänioikeutta pidettiin Euroopan vanhanaikaisim-
pana. Vasemmistoenemmistöinen eduskunta hyväksyi heinäkuussa 
1917 uudet yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat kunnal-
lislait, mutta Venäjän väliaikainen hallitus ei vahvistanut näitä lakeja 
vaan hajotti eduskunnan. Kunnallislakien toimeenpano oli samana 
syksynä yhtenä päävaatimuksena sosiaalidemokraattien ohjelmassa, 
jonka toteuttamiseksi järjestettiin marraskuussa uusi yleislakko. Uusi 
eduskunta, julistauduttuaan 15. marraskuuta korkeimman vallan 
haltijaksi Suomessa, välittömästi vahvisti nämä lait. Ensimmäiset 
yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat kunnallisvaalit pääs-
tiin sisällissodan vuoksi järjestämään vasta joulukuussa 1918, mutta 
tuolloisen käytännön mukaisesti niissäkin valittiin vasta kolmannes 
valtuutetuista. Kokonaan yleisellä äänioikeudella valitut valtuustot 
saatiin vasta vuoden 1920 kunnallisvaalien myötä.

Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys rajasi vielä muutamat ryhmät 
äänioikeuden ulkopuolelle. Ilman äänioikeutta jäivät vakinaisessa 
sotapalveluksessa olevat, holhouksen alaiset, kolmen edellisen vuo-
den aikana hengillekirjoittamattomina olleet, kruununverot kahden 
edellisen vuoden aikana muusta syystä kuin todistetun köyhyyden 
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vuoksi maksamatta jättäneet, vakinaista vaivaishoidon apua nauttivat, 
omaisuutensa velkojille luovuttaneet, kolmen edellisen vuoden aikana 
irtolaisuudesta tuomitut, tuomion nojalla kansalaisluottamusta vailla 
olevat sekä edellisen kuuden vuoden aikana vaalirikoksesta, esimer-
kiksi äänten myymisestä tai ostamisesta, tuomitut.

Sosiaaliset äänioikeuden menettämisperusteet eli verojen maksa-
matta jättäminen ja vaivaishoito puuttuivat vuonna 1917 säädetyistä 
kunnallislaeista, mutta ne lisättiin niihin jo vuonna 1919. Vuosina 
1930–1944 olivat lisäksi voimassa ns. kommunistilait, jotka epäsivät 
vaalikelpoisuuden ”yhteiskuntajärjestykselle vaaralliseen yhdistyk-
seen” kuuluneilta.

Nykyisin eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta äänioi-
keutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täyttää 18 vuotta. Sama koskee presidentin vaaleja ja europarlament-
tivaaleja. Kuntavaaleissa äänioikeus edellyttää tuon ikärajan lisäksi 
kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa kyseisessä kunnassa. Seura-
kuntavaaleissa alaikäraja on vuodesta 2010 alkaen ollut 16 vuotta.

5.2.2 Veroja koskevat kansalaisaloitteet62

Suomessa on vuodesta 2012 alkaen ollut voimassa kansalaisaloite-
laki (12/2012), joka antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä kan-
salaisaloitteen. Kansalaisaloitteita tehtiin meillä vuosina 2012–2019 
yhteensä noin 1 000. Verotusta koskevia kansalaisaloitteita oli yhteen-
sä 109, ja ne jakautuivat seuraavasti:

– Verotus yleensä 8
– Tuloverotus 34
– Yleisradiovero 4
– Kirkollisvero 2
– Kunnallisvero 2
– Perintö- ja lahjavero 2
– Varainsiirtovero 1
– Kiinteistövero 3

62 Tarkemmin Linnakangas, Kansanvalta, ikä, vero-oikeus (2020) sekä Linnakan-
gas, Kansalaisten ja kansanedustajien veroaloitteiden merkitys, Verotus 2000 
s. 31 ss.
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– Kaivosvero 2
– Alkoholivero 4
– Elintarvikeverotus 5
– Arvonlisäverotus 14
– Tieliikenteen verot 23
– Vene- ja traktoriverot 2
– Lentovero 1
– Lämmitysöljyn vero 1
– Tekstiilivero 1 

Esitysten kirjo oli suuri. Joukossa kuitenkin oli parikymmentä sellais-
ta teemaa, joista tehtiin hyvin samanlaisia tai melko samankaltaisia 
esityksiä. Tällaisia esityksiä olivat seuraavat:

 – eläkkeiden verotusta kevennettävä (5 aloitetta)
 – autovero on poistettava tai sitä on alennettava (5 aloitetta)
 – alkoholiverotusta vähennettävä (4 aloitetta)
 – yleisradiovero kumottava (4 aloitetta)
 – ajoneuvoveron perusvero on poistettava tai sitä on alennettava (3 aloi-

tetta)
 – käyttövoimavero poistettava dieselautoilta (3 aloitetta)
 – uusiutuvan dieselin polttoaineveroa alennettava (3 aloitetta)
 – ulkomaisille ajoneuvoille tienkäyttömaksu (3 aloitetta)
 – pienyrittäjien arvonlisäverovapautta laajennettava (3 aloitetta)
 – äänioikeus veronmaksun mukaan (2 aloitetta)
 – verolotto ja nollaverokorttiarpajaiset (2 aloitetta)
 – harrastusmenot vähennyskelpoisiksi (4 aloitetta)
 – kotitalousvähennys suuremmaksi ja laaja-alaisemmaksi (2 aloitetta)
 – omaishoidontuki verovapaaksi (2 aloitetta)
 – osinko- ja vuokratuloille verovapaa määrä (2 aloitetta)
 – työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennys poistettava 

(2 aloitetta)
 – perintö- ja lahjavero kumottava (2 aloitetta)
 – kiinteistöveron kohtuullistaminen (2 aloitetta)
 – kaivosvero säädettävä (2 aloitetta)
 – kampaamo- ja parturipalvelujen arvonlisäverokantaa alennettava 

(2 aloitetta)
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 – verosta maksettava arvonlisävero poistettava (2 aloitetta).

Verotusta koskevista kansalaisaloitteista noin 75 %:ssa esitettiin jon-
kin veron poistamista tai alentamista. Eniten kannatusta saivat perin-
tö- ja lahjaveron sekä dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseksi 
tehdyt aloitteet.

Verojen lisäämistä joillekin tuloille, tavaroille tai palveluille esitet-
tiin mm. seuraavissa kansalaisaloitteissa:

 – Lentovero säädettävä 2.5.2019 (55 184 kannattajaa).
 – Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennys poistettava 

10.9.2015 (4 626 kannattajaa), 24.9.2018 (8 587 kannattajaa).
 – Kaivosvero säädettävä 16.2.2013 (3 578 kannattajaa), 6.3.2015 (1 908 

kannattajaa).
 – Korkojen vähentämistä rajattava yritysverotuksessa ja Suomen vero-

tusoikeus turvattava 5.2.2019 (28 kannattajaa), 29.1.2019 (3 234 
kannattajaa).

 – Lihan ja maidon veroa lisättävä 23.11.2018 (2 790 kannattajaa).

Eduskuntakäsittelyyn pääseminen edellyttää 50 000 kannattajan 
keräämistä puolen vuoden aikana. Tuon rajan ylittivät ennen vuot-
ta 2020 tehdyistä aloitteista vain seuraavat, eivätkä nekään saaneet 
aikaan muutoksia lainsäädäntöön:

Kannattajia Aloitepäivä
125 439 12.11.2018 Dieselautojen käyttövoimavero poistettava.
57 489 6.11.2017 Perintö- ja lahjaverosta luovuttava.
55 184 2.5.2019 Lentovero säädettävä.

Vuoden 2020 alusta vuoden 2022 puoliväliin mennessä tehtiin 307 
kansalaisaloitetta, joista verotusta koski 39. Verotukseen liittyvistä 
aloitteista 50 000 kannattajan rajan ylittivät seuraavat aloitteet:

Aloitepäivä
28.10.2021 Polttoaineveron kohtuullistaminen ja kohtuullisen hintatason   
 turvaaminen
16.3.2021 Polttoaineveron alentaminen
10.2.2022 Kipuraja ylitetty – autoilun elvytyspaketti 
6.3.2022 Dieselvero pois
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14.5.2021 Stop ruuhkamaksuille

5.3 Verosuunnittelu ja 
veronkiertämien63

Verosuunnittelussa selvitetään erilaisten toimintavaihtoehtojen 
veroseuraamukset ja otetaan ne huomioon edullisuusvertailussa. 
Tyypillisiä verosuunnittelutilanteita ovat yritysmuodon valinta, 
tilinpäätössuunnittelu, sukupolvenvaihdokset sekä tavaroiden ja 
palvelujen hinnoittelu. Verosuunnittelun käsitteeseen ei välttämät-
tä liity vaatimusta pienimpien verojen valinnasta; päätöksenteossa 
otetaan huomioon muitakin kuin verotukseen liittyviä näkökohtia. 
Verosuunnittelulla kuitenkin usein käytännössä tarkoitetaan verojen 
minimointia ainakin pitkällä aikavälillä. Veron minimoinnilla puo-
lestaan tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden hallitsevana motiivina on 
veroedun saavuttaminen. Jos pyrkimyksessä onnistutaan, kysymyk-
sessä on veron säästäminen. Veron torjunta on yleistermi toimille, joil-
la pyritään vapautumaan veroista taloudellisena rasituksena. Verosta 
saatetaan vapautua laillisin keinoin, mutta veron torjunnalla tavoitel-
tu etu voidaan evätä verotuksessa.

Veronhuojennusten hyödyntäminen on laillinen veron torjunnan 
muoto. Veronhuojennukset ovat verotukia, joilla lainsäätäjä on tietoi-
sesti luonut verovelvolliselle kannusteen toimia tietyllä tavalla. Laillis-
ta veron torjuntaa on sekin, että verovelvollinen jättää toteuttamatta 
tosiseikaston, josta veroa maksetaan (esim. palkansaaja vähentää työn-
tekoa). Lailliseen veron torjuntaan kuuluu myös veronvyörytys, jossa 
vero siirretään hyödykkeen hintaa korottamalla toisten rasitukseksi.

Laitonta veron torjuntaa on verovilppi, esimerkiksi väärä veroilmoi-
tus. Verovilppiin liittyy myös rangaistus- ja veronkorotusseuraamuk-
sia. Veropako puolestaan voi olla joko laillista tai laitonta. Laillista 
veropakoa voi olla esimerkiksi muutto lievemmän verorasituksen 

63 Tähän liittyvästä problematiikasta tarkemmin esim. artikkelikokoelma Veron 
kiertäminen tutkimuskohteena – 50 vuotta Kari S. Tikan väitöskirjasta (toim. 
Timo Viherkenttä, Katriina Pankakoski, Moritz Scherleitner, Marja Hokkanen 
& Heikki Niskakangas) 2022.
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maahan, laittomia keinoja ovat mm. yritysten peitellyt voitonsiirrot 
ulkomaille.

Veron kiertäminen kuuluu veron torjunnan laittomiin muotoihin. 
Sille on ominaista verolain säännöksen sanamuodon normaalin tul-
kinnan ja tarkoituksen välinen jännite. Usein kyse on tavanomaises-
ta vaihdantakäyttäytymisestä poikkeavista toimista, joilla pyritään 
saavuttamaan verolain tarkoitukselle vieraita veroetuja. Kysymys ei 
kuitenkaan ole verovilpistä; verovilpissä operointiin käytetään vääriä 
tietoja. Toimenpiteet voivat olla yksityisoikeudellisesti päteviä, vaikka 
ne verotuksessa sivuutetaan veronkiertämissäännöksen nojalla.

Verotusjärjestelmässä voidaan veronkiertämisongelmaan suhtautua 
eri tavoin. Ensiksikin voidaan tyytyä normaalin tulkinnan mahdol-
lisuuksiin, jolloin lain soveltaja ei useinkaan voi reagoida epäämäl-
lä veroedun. Tällöin lainsäädäntö monimutkaistuu, kun joudutaan 
laatimaan säännöksiä, joiden tehtävänä on estää kiertämästä muita 
verosäännöksiä.

Toiseksi lakia voidaan soveltaa sen tarkoituksen vastaisen veroedun 
epäämiseksi realistisemmallakin tavalla, joka ylittää normaalin tulkin-
nan mahdollisuudet. Suomessa on omaksuttu tämä suhtautumistapa 
säätämällä verolakeihin yleislauseke, joka antaa verotuksen toimitta-
jalle normaalia lain soveltamista pidemmälle menevät mahdollisuudet 
ehkäistä veron kiertämistä. Tuloverotusta koskeva yleinen veronkier-
tämissäännös on verotusmenettelylain 28 §:ssä:

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudel-
linen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on 
verotusta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa 
muotoa. Jos kauppahinta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai 
muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryh-
dytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapaudut-
taisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida.

Jos on ilmeistä, että verotusta toimitettaessa olisi meneteltävä 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, on verotusta toimitettaessa huolellisesti tutkit-
tava kaikki ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, sekä 
annettava verovelvolliselle tilaisuus esittää selvitys havaituista seikoista. 
Mikäli verovelvollinen ei tällöin esitä selvitystä siitä, että olosuhteelle tai 
toimenpiteelle annettu oikeudellinen muoto vastaa asian varsinaista luon-
netta tai tarkoitusta taikka ettei toimenpiteeseen ole ryhdytty ilmeisesti 
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siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, verotusta 
toimitettaessa on meneteltävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tuloverotuksen yleisen veronkiertämissäännöksen soveltamisen tyy-
pillisiä tilanteita ovat seuraavat: 

 – Oikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön ristiriitatilanteet. Tällöin 
kysymys on yksityisoikeudellisten muotojen väärinkäytöstä.

 – Perusteettomat sarjatoimet. Verovelvollinen jakaa kokonaisuuden 
peräkkäisissä oikeustoimissa keinotekoisesti useaan osaan saadakseen 
edullisemman verokohtelun kuin yhdellä oikeustoimella. Edestakaisil-
la oikeustoimilla pyritään kumoamaan tointen taloudelliset vaikutuk-
set veroedun saavuttamiseksi.

 – Intresssinpuute- ja intressiyhteystilanteet. Näissä tilanteissa vain toisella 
osapuolella on intressiä sitoutua tiettyihin sopimusehtoihin tai sopija-
puolet ovat etuyhteydessä keskenään, jolloin on paineita mm. markki-
naehtoisesta hinnoittelusta poikkeamiseen veronsaajan kustannuksella.

5.4 Rikokset ja rangaistukset64

Verokapinoiden yhteydessä saatetaan syyllistyä monenlaisiin rangais-
taviin tekoihin. Voidaan tarkastelemaan mm. seuraavien rikosten 
tunnusmerkistöjä:

 – maanpetokset ja valtiopetokset (RL 12 ja 13 luvut)
 – rikokset poliittisia oikeuksia vastaan (RL 14 luku)
 – rikokset viranomaisia vastaan (RL 16 luku)
 – rikokset yleistä järjestystä vastaan (RL 17 luku)
 – henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset (RL 21 luku)
 – yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen (RL 24 luku)
 – vapauteen kohdistuvat rikokset (RL 25 luku)
 – varkaus, kavallus ja luvaton käyttö (RL 28 luku)
 – rikokset julkista taloutta vastaan, mm. veropetokset (RL 29 luku)
 – ryöstö (RL 31 luku)
 – yleisvaaralliset rikokset, mm. tuhotyö (RL 34 luku)

64 Rikosoikeudellisista seuraamuksista ks. rikosoikeudellisten perusteosten lisäksi 
esim. Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenhaku (2022) s. 1495 ss.
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 – vahingonteko (RL 35 luku)
 – virkarikokset (RL 40 luku)

Yritystä koskee rikoslain 5 luvun 1 §. Sen mukaan rikoksen yrityksestä 
rangaistaan vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännök-
sessä säädetty rangaistavaksi. Teko on edennyt rikoksen yritykseksi, 
kun tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan rikoksen 
täyttymisen vaaran. Rikoksen yritys on kysymyksessä silloinkin, kun 
sellaista vaaraa ei aiheudu, jos vaaran syntymättä jääminen on johtu-
nut vain satunnaisista syistä.

Yllytystä koskee RL 5 luvun 5 §. Joka tahallaan taivuttaa toisen 
tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan ylly-
tyksestä rikokseen kuten tekijä.

Avunannosta säädetään RL 5 luvun 6 §:ssä. Joka ennen rikosta tai 
sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista 
tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomi-
taan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä, 
mutta rangaistus määrätään lievennettynä.

5.5 Kansalaistottelemattomuus ja 
yllytysoikeudenkäynnit

5.5.1 Kansalaistottelemattomuudesta65

Kansalaistottelemattomuutta voidaan pitää rauhanomaisen poliittisen 
protestin muotona, jossa kieltäydytään noudattamasta lakia tai aktii-
visesti rikotaan sitä tavoitteena korjata koettu epäoikeudenmukaisuus.

Yhdysvaltalainen Henry David Thoreau kehitti kansalaistottele-
mattomuuden käsitteen kirjoituksessaan vuonna 1849. Kirjoituksen 
alkuperäinen ajatus oli riippumattomuus: Thoreaun mielestä oli 
moraalisesti täysin oikeutettua irrottautua valtiosta. Jos ihminen ei 
saanut valtiolta mitään, hänellä ei myöskään ollut velvoitteita val-
tion suuntaan. Thoreaun mukaan esimerkiksi kyse ei ollut verojen 
vastustamisesta vaan Meksikon sodan ja orjuuden vastustamisesta. 

65 Ks. mm. Wikipedia Kansalaistottelemattomuus.



300

5  Lailliset ja laittomat vaikutusmahdollisuudet – veroprotestien oikeussäännöt

Ajatuksena ei ollut väkivalta valtiota tai sen edustajia kohtaan. Tun-
netuimpia rauhanomaisen kansalaisottelemattomuuden puolestapu-
hujia ovat olleet Mahatma Gandhi ja Martin Luther King.

Suomessa on käytetty kansalaistottelemattomuutta keinona pai-
nostaa poliittisia vallanpitäjiä. Sen yleisiin muotoihin kuuluu aseista 
kieltäytyminen: Venäjän vallan aikana suomalaiset kieltäytyivät kut-
sunnoista Venäjän armeijaan. Kieltäytyminen ase- ja siviilipalveluk-
sesta on yhä merkittävä kansalaistottelemattomuuden muoto.

Vuonna 1971 Suomen seksuaalirikoslaki uudistui. Homoseksuaa-
lisuus dekriminalisoitiin mutta siihen kehottaminen kriminalisoitiin. 
Vuonna 1981 Seta ry uhmasi kehotuskieltoa järjestämällä homojen 
mielenosoitusmarssin, jossa kehotettiin homoseksuaalisuuteen. Seta 
ry:n silloinen puheenjohtaja Tarja Halonen oli neuvonut aktivisteja, 
miten toimia virkavallan kanssa. Homoseksuaalisuuden luokittelu 
sairaudeksi poistui samana vuonna, mutta yllyttäminen homoseksu-
aaliseen tekoon poistui rikoslaista vasta vuonna 1999.

Tunnettu kansalaistottelemattomuustapaus on myös Vihreän 
liikkeen aloittanut Koijärven suon kuivattamista vastaan tehty mie-
lenosoitus, johon liittyi työkoneiden käytön estäminen. Sitä koskee 
korkeimman oikeuden tuomio 1983 II 159. Syytetyt olivat maansiir-
totyömaalla tunkeutuneet kaivinkoneen toimintasäteen sisäpuolelle, 
jolloin koneen kuljettajan oli ollut luovuttava käyttämästä konetta, 
koska hän muutoin olisi saattanut aiheuttaa tahallansa tai tuotta-
muksellaan koneen toimintasäteen sisäpuolella olleille henkilöille 
ruumiinvamman ja siten syyllistyä rikokseen. Syytetyt tuomittiin 
rangaistukseen pakottamisesta. Kansalaistottelemattomuus ei ollut 
sellainen peruste, joka olisi poistanut teon rangaistavuuden.

2020-luvulla tuomioita on annettu ilmastonmuutoksen hillitse-
miseen ja sukupuuttojen estämiseen tähtäävästä Elokapinan toimin-
nasta. 

5.5.2 Yllytysoikeudenkäynnit Suomessa66 

Yllytysoikeudenkäynnit käynnistyivät Suomessa helmikuussa 1969. 
Oikeustieteen ylioppilas Erik Schüller piti Vanhalla ylioppilastalolla 

66 Ks. tarkemmin esim. Wikipedia Yllytysoikeudenkäynnit.
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silloin puheen, jossa hän kehotti kaikkia tuonaikaisen vakaumuksen-
tutkintalautakunnan hylkäämiä paikallaolijoita kieltäytymään aseista.

Yli sata henkilöä pani nimensä adressiin, jossa yllytettiin kiel-
täytymään aseista. Mm. Kaj Chydeniuksen, Jörn Donnerin, Paavo 
Lipposen, Ulf Sundqvistin, Ilkka Taipaleen ja Erkki Tuomiojan alle-
kirjoittama adressi toimitettiin tiedotusvälineille ja Suojelupoliisille. 
Kaikkiaan liki kaksituhatta henkilöä ilmoitti syyllistyneensä samaan 
rikokseen kuin Schüller. Oikeuskansleri Jaakko Enäjärvi määräsi aloi-
tettavaksi adressin allekirjoittajien kuulustelut.

Yleinen mielipide asettui syytettyjen puolelle sikäli, että aseistakiel-
täytymiseen yllyttämisestä rikoslaissa säädettyjä rangaistuksia pidet-
tiin kohtuuttoman ankarina. Rikoslain 16 luvun 9 §:n siihenastisen 
sanamuodon mukaan tästä rikoksesta voitiin tuomita rangaistukseksi 
jopa seitsemän vuotta kuritushuonetta. Selvittäessään säännöksen 
taustaa apulaisprofessori Olavi Heinonen totesi, että säännös oli sisäl-
lytetty rikoslakiin vuoden 1918 yhteiskunnallisesti epävakaissa oloissa 
ja Saksan esikuvan mukaisesti. Rangaistuksia kyseisestä rikoksesta oli 
kovennettu jatkosodan aikana vuonna 1943. Aseistakieltäytymiseen 
yllyttämistä ei ollut säädetty rangaistavaksi muiden Pohjoismaiden 
rikoslaeissa, ja Länsi-Saksan rikoslaista kyseinen kohta poistettiin liit-
toutuneiden määräyksestä vuonna 1946.

Erik Schüller tuomittiin puheestaan vuoden ja kahden kuukauden 
mittaiseen vankeusrangaistukseen. Yllytysoikeudenkäynneissä tuo-
mittiin useita rangaistuksia, jotka vaihtelivat lievistä sakkorangaistuk-
sista yli vuoden pituisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Tuomiot osin kumottiin ylemmissä oikeusasteissa vuoden 1970 
aikana, ja presidentti Kekkonen armahti loput yllyttäjät. Hän oli 
puuttunut oikeusministeri Aarre Simoselle elokuussa 1969 lähettä-
mässään myllykirjeessä yllytysoikeudenkäynteihin ja sanonut niiden 
muodostuneen tuomioiden suuren vaihtelevuuden vuoksi Suomen 
oikeuslaitokselle vahingolliseksi farssiksi. Asian saama julkisuus johti 
rikoslain muuttamiseen siten, että normaalirangaistukseksi julkisesta 
aseistakieltäytymiseen yllyttämisestä tuli sakko ja vain erittäin ras-
kauttavissa tapauksissa enintään yhden vuoden vankeus.

Julkinen sana kommentoi yllytysoikeudenkäyntejä vaihtelevasti. 
Helsingin Sanomat antoi runsaasti palstatilaa yllyttäjien peruste-
luille ja seurasi oikeudenkäyntejä erittäin valppaasti. Myös SKDL:n 
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pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset ja TPSL:n Päivän Sanomat suh-
tautuivat aseistakieltäytyjiin hyvin ymmärtävästi. Vasemmiston leh-
distä Suomen Sosialidemokraatin asenne yllytysoikeudenkäynteihin 
oli edellisiä pidättyvämpi. Suurista lehdistä kielteisimmin yllytysoi-
keudenkäynteihin suhtautuivat Kokoomuksen lehdet Uusi Suomi ja 
Aamulehti. Myös SMP:n Suomen Uutiset hyökkäsi kiivaasti yllyttäjiä 
vastaan.

Tunnettuja yllytysoikeudenkäynneissä syytettyjä olivat edellä mainittujen 
lisäksi kansanedustajat Tellervo M. Koivisto ja Kaisa Raatikainen, kirjaili-
jat Daniel Katz, Markku Lahtela, Pekka Lounela, Terho Pursiainen, Eila 
Pennanen, Aku-Kimmo Ripatti, Hannu Salama, Arvo Salo ja Elvi Siner-
vo, näyttelijät ja ohjaajat Kalle Holmberg, Kaisa Korhonen, Pekka Laiho, 
Vesa-Matti Loiri, Eero Melasniemi ja Elina Salo, toimittajat Päivi Istala, 
Jertta Roos, Hannu Taanila ja Juha Virkkunen, SAK:n puheenjohtaja 
Arvo Hautala sekä muusikot Henrik Otto Donner ja M. A. Numminen. 

5.6 Verotukseen liittyvät lakot ja 
mielenosoitukset

5.6.1 Poliittiset lakot

Työoikeuden professori Seppo Koskinen käsitteli poliittisia lakkoja 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) analyysissä Protestin rajat 
(19.1.2018). Hän totesi vallitsevasta tulkinnasta mm. seuraavaa:

Työoikeudellisesti poliittinen työtaistelu on toimi, joka kohdistetaan työ-
markkinavastapuolen sijasta johonkin poliittiseen elimeen ja toteutetaan 
lopettamalla työnteko työpaikalla. Yleensä poliittisilla lakoilla pyritään 
vaikuttamaan eduskuntaan, valtioneuvostoon, kunnanvaltuustoon tai 
muihin poliittisiin toimijoihin.

Poliittisten lakkojen vaikutukset kohdistuvat suoraan työnantajiin, 
jotka eivät voi vaikuttaa mielenilmauksen taustalla olevaan syyhyn. On 
vaikea ymmärtää sitä, miksi esimerkiksi hallitusta vastaan osoitetaan 
mieltä työaikana. Työntekijöillä on kuitenkin normaalit demokraattiset 
oikeudet ilmaista poliittiset mielipiteensä työajan ulkopuolella.

Arvostelusta huolimatta poliittiset lakot tulkitaan meillä yleensä työ-
oikeudellisesti sallituiksi, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa 
ja pohjoismaisissa työmarkkinajärjestelmissäkin. Tämä salliva linja on 
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meillä ollut yllättävän vallitseva sekä oikeuskirjallisuudessa että oikeus-
käytännössä jo yli 50 vuotta.

Rajanveto-ongelmia aiheuttavat erityisesti sellaiset poliittiset työtaiste-
lut, joilla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa koskeviin 
asioihin. Poliittisiin päätöksentekijöihin suunnattuina niiden pääkohde 
on usein kuitenkin poliittinen, ja oman aseman puolustaminen vain välil-
listä.

Poliittiset lakot salliva tulkintalinja on syntynyt vähäisen asiaa koske-
van oikeuskirjallisuuden perusteella, mutta päätynyt vallitsevaksi ja yli 
vuosikymmeniä kestäväksi linjaksi.

Seppo Koskinen vaati samassa analyysissä muutosta ja esitti seuraavia 
vaihtoehtoja:

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että poliittisten lakkojen oikeutusta arvioi-
daan oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä uudella tavalla. Poliittisia 
lakkoja ei tule arvioida vain työehtosopimuksen yksittäiseen määräykseen 
kohdistumisen näkökulmasta.

Poliittiset lakot tosiasiallisesti kohdistuvat työnantajaan, koska työn-
tekijät eivät tällöin työskentele työpaikalla työaikaansa. Työtuomiois-
tuimen tulisi arvioida poliittisia lakkoja siten, että niihin ryhtyminen 
saattaa olennaisesti heikentää työehtosopimusta työrauhan turvaajana. 
Yksittäistapauksellisen harkinnan nojalla tällainen työnteon lopetta-
minen saattaa kohdistua työehtosopimukseen kokonaisuudessaan ja 
olla laiton.

Poliittisen lakon osapuoleksi ilman omaa syytään joutuneella työnan-
tajalla tulee myös olla mahdollisuus saada korvausta kärsimistään vahin-
goista. Työnantaja voisi nostaa kanteen ja tuomioistuin joutuisi ottamaan 
kantaa siihen, onko työajalla toteutettu lakko ollut työnantajan näkökul-
masta oikeudenvastainen ja kohtuuton.

Toinen vaihtoehto on muuttaa lainsäädäntöä, joskin tämä tie on työ-
taistelukysymyksissä osoittautunut hankalaksi. Palkansaajapuolella pieni-
kin työtaisteluoikeuteen puuttuminen nähdään suurena periaatteellisena 
kysymyksenä, vaikka kyse olisi vain siitä, että poliittiset mielipiteen ilmai-
sut tällä uudistuksella ohjattaisiin käytäväksi politiikan areenoilla eikä 
työaikana työpaikoilla.

Työehtosopimuslakiin voitaisiin lisätä samanlainen säännös kuin mikä 
on jo nyt valtion ja kuntien virkaehtosopimuslaeissa. Virkamiehiltä poliit-
tinen työtaistelu on nimenomaisella lain säännöksellä kielletty. Virkamies-
ten työtaistelu saa kohdistua vain työnantajan ja virkamiesten, yleensä 
näiden järjestöjen, välillä sovittaviin asioihin.
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Olisi selkeintä, jos säädettäisiin, että työtaistelun tulisi kohdistua työn-
antajan ja työntekijöiden välillä sovittavissa oleviin asioihin eli niin sanot-
tuihin eturiitoihin.

Jos poliittisten lakkojen kieltämistä kokonaan pidetään liian pitkälle 
menevänä, voitaisiin ainakin todeta, että sallittu poliittinen työtaistelu voi 
olla vain lyhytaikainen mielipiteenilmaisu. Lyhytaikaisuuden mittarina 
voisi olla esimerkiksi yksi tunti. 

Muun muassa professori Niklas Bruun on arvostellut kyseistä Seppo 
Koskisen raporttia.67

5.6.2 Perustuslaki ja kokoontumislaki

Suomen perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on oikeus lupaa 
hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua 
niihin. Jokaisella on myös yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen 
sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta yhdistykseen ja oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. 
Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjes-
täytyä muiden etujen valvomiseksi. Tarkempia säännöksiä kokoon-
tumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Kokoontumislain (530/1999) tarkoituksena on turvata perustus-
laissa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ohjata yleisten 
kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä tarpeellisilla järjestys-
luonteisilla säännöksillä (1 §). Lakia sovelletaan yleisiin kokouksiin 
ja yleisötilaisuuksiin (2 §). Yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielen-
osoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä 
tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osal-
listua tai jota he voivat seurata.

Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti 
sekä osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän 
oikeuksiaan loukkaamatta (3 §). Tällaista tilaisuutta järjestettäessä on 
huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa hait-
taa ympäristölle. Ketään ei saa yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta 

67 Ks. HS 19.1.2018: Professori Niklas Bruun tyrmää EVA:n raportin poliittisten 
lakkojen kieltämisestä – ”Jos opiskelija toisi tuollaisen paperin, ei olisi muuta 
mahdollisuutta kuin hylätä se”.
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järjestettäessä asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Julkisen vallan on edistettävä kokoontumis-
vapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuo-
lista häiriötä ja luomalla edellytyksiä yleisten kokousten järjestämiselle 
(4 §). Yleisen kokouksen saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja 
säätiö (5 §). Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa järjestää 
yleisen kokouksen, jollei ole ilmeistä, että hän ei kykene vastaamaan 
järjestäjälle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Jokaisella on oikeus 
osallistua yleiseen kokoukseen (6 §).

Järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä ylei-
sestä kokouksesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan 
poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista (7 §). Myö-
hemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos kokouksen 
järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. 
Yleistä kokousta koskevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot 
(8 §): 1) kokouksen järjestäjä; 2) kokouksen tarkoitus; 3) kokouspaik-
ka tai kulkueen reitti; 4) kokouksen alkamisaika ja arvioitu päättymis-
aika; 5) järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat sekä 6) kokouksessa 
käytettävät rakennelmat ja muut erityisvälineet. Kokouksen järjestäjän 
on lisäksi nimettävä ilmoituksessa yhteydenpitoa varten yhteyshenki-
lö, jonka on oltava poliisin tavoitettavissa kokouksen järjestämistä 
koskevissa asioissa.

Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, 
katualueella tai muussa sellaisessa kokoustarkoitukseen soveltuvassa 
yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa (9 §). Omistaja tai 
haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoustarkoitukseen, 
jos kokouksen järjestämisestä on odotettavissa kohtuutonta haittaa 
omistajalle, haltijalle tai ympäristölle. Poliisi voi liikenteen sujuvuu-
den sitä vaatiessa ja yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan määrätä kul-
kueen reittiä muutettavaksi ottaen kuitenkin huomioon, ettei reitin 
muutoksella vaaranneta kulkueen tarkoitusta (10 §).

Yleisessä kokouksessa saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvah-
vistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä raken-
nelmia (11 §). Järjestäjän on tällöin huolehdittava siitä, etteivät ne 
aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa osanottajille, sivullisille tai 
ympäristölle.



306

5  Lailliset ja laittomat vaikutusmahdollisuudet – veroprotestien oikeussäännöt

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava 
järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta 
tilaisuudessa (17 §).

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä 
(19 §). Poliisin tulee myös valvoa, että järjestäjä ja puheenjohtaja 
täyttävät tämän lain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa 
toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä 
kokouksessa ja yleisötilaisuudessa.

Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden 
järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä 
(20 §) 1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi; 2) ter-
veyden, omaisuuden tai ympäristön vahingoittumisen estämiseksi 
taikka ympäristölle aiheutuvan haitan rajoittamiseksi; 3) sivullisten 
oikeuksien turvaamiseksi sekä 4) liikenteen sujuvuuden turvaa miseksi.

Yleisen kokouksen puheenjohtajan tai järjestäjän on keskeytettä-
vä kokous tai määrättävä se päättymään, jos kokouksen jatkamises-
ta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle 
tai ympäristölle (21 §). Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
keskeyttää yleinen kokous tai määrätä se päättymään, jolleivät muut 
toimenpiteet ole osoittautuneet riittäviksi.

Yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa taikka niiden välittö-
mässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa ampuma-asetta, räjähdysainet-
ta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai ainetta, jota on perusteltua 
aihetta epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
rikoksen tekemiseen (23 §). Tämä ei koske viran tai tehtävän vuoksi 
tarpeellista tai virkapukuun kuuluvaa aseistusta.

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava 
siitä, että kokousvälineet ja tilaisuudessa käytetyt rakennelmat pois-
tetaan tilaisuuden päätyttyä ilman aiheetonta viivytystä, jollei paikan 
omistajan tai haltijan kanssa ole toisin sovittu (24 §). Roskaantuneen 
paikan siivoamisesta säädetään jätelaissa.

Rangaistus syrjinnästä yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta järjes-
tettäessä säädetään rikoslain 11 luvun 11 §:ssä. Rangaistus poliittis-
ten toimintavapauksien loukkaamisesta säädetään rikoslain 14 luvun 
5 §:ssä ja rangaistus kokouksen estämisestä rikoslain 14 luvun 6 §:ssä.

Rangaistus laittomasta naamioitumisesta säädetään rikos-
lain 17 luvun 13 a §:ssä. Kokoontumisrikkomuksesta (esim. 
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ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä) säädetään kokoontumislain 
26 §:ssä, jossa rangaistuksena on sakko.

5.6.3 Kieltäytyminen veronmaksusta ja tietojen 
antamisesta verotusta varten

Edellä on todettu, että nykyisen käytännön mukaan poliittiset lakot 
yksityisellä sektorilla eivät ole laittomia. Tämä periaate koskee myös 
lakkoja, joilla pyritään muuttamaan verolainsäädäntöä tai verotus-
käytäntöä. Verovelvollisten ja muiden tahojen verotusta koskevien 
velvollisuuksien laiminlyöntiä ei voida pitää sellaisena poliittisena 
protestina, josta ei olisi seurauksia. Tällaiset laiminlyönnit voivat 
täyttää veropetoksen tai jonkin muun edellä selostetun verorikoksen 
tunnusmerkistön, mistä voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus. 
Vaikka kysymys ei olisi rikoslaissa tarkoitetusta rikoksesta, laimin-
lyöntiin saattaa liittyä sanktioita. Esimerkiksi verotusmenettelylaki 
tuntee seuraavia laiminlyönnin seuraamuksia: laiminlyöntimaksu 
(22 a §), veronkorotus (32 §) ja sakko tiedonantovelvollisuuden lai-
minlyönnistä (87 §).
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6
Vapaaehtoisuus 

verotuksessa, veron 
käyttötarkoituksen 

valinta ja veroprotestien 
tulevaisuus

6.1 Korvamerkkiveroista68

Korvamerkityksi kutsutaan mm. sellaista talousarvion erää, joka on 
säädetty käytettäväksi joidenkin tiettyjen menojen maksamiseen ja 
jota ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Korvamerkkiverot ovat mak-
sujen etäsukulaisia, mutta maksuina niitä ei voida pitää, koska niistä 
puuttuu välitön vastike.

Vanhempina aikoina korvamerkkiverot olivat erittäin yleisiä. Kuta-
kin veroa kerättiin määrättyyn tarkoitukseen, ja tarkoitukset saattoi-
vat olla hyvinkin erikoisia ja tilapäisiä. Julkinen taloutemme perustui 
vielä 1800-luvulla pitkälti rahastotalouteen tai muuten erityisiin 

68 Ks. myös Linnakangas – Juanto, Verojen historia – Synty, kehitys, kuolema, 
ylösnousemus, reinkarnaatio (2016) s. 28, 74 ja 349 ss. sekä Linnakangas, Kor-
vamerkkiverot, vapaaehtoiset verot ja veron kirnuaminen, Defensor Legis 2018 
s. 656 ss.
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tarkoituksiin kannettuihin suorituksiin. Vasta vuoden 1919 hallitus-
muotomme lakkautti erillisten rahastojen järjestelmän, jolloin budje-
tista tuli yhtenäinen valtiontaloutta koskeva asiakirja ja rahastotalous 
muodostui poikkeukselliseksi järjestelmäksi. Valtion talousarviossa 
lähtökohtana on periaate, jossa tietyt tulot eivät ole sidottuja tietyn 
menon suorittamiseen. Varojen käyttö tiettyyn tarkoitukseen voidaan 
kuitenkin toteuttaa lailla ja budjetin yksityiskohtaisilla perusteilla.

Hyvin vanha yhä kannettava korvamerkkivero on apteekkivero, 
aikaisemmalta nimeltään apteekkimaksu. Uusi korvamerkkivero on 
yleisradiovero. Sillä ei ole konkreettista yhteyttä vastasuoritukseen, 
esimerkiksi radion kuunteluun ja televisiolähetysten seuraamiseen. 

6.2 Veronmaksuhalukkuudesta

Suomalaisten veromyönteisyys on nykyisin korkea. Verohallinnon 
vuonna 2017 tekemän asennetutkimuksen mukaan 79 % suomalai-
sista maksoi veronsa mielellään. Myönteisyyteen vaikuttaa mm. se, 
että viime vuosikymmeninä verotuksesta ovat alkaneet hyötyä myös 
veronmaksajat itse. Toisin oli varhaisina aikoina, jolloin veroja kan-
nettiin yleensä vain maallisten ja hengellisten hallitsijoiden tarpeisiin.

Kun maassamme on nykyisin paljon iloisia veronmaksajia, on 
syytä selvittää myös mahdollisuutta maksaa valtiolle vapaaehtoisia 
veroja. Vapaaehtoisiksi veroiksi sanotaan joskus myös sellaisia veroja, 
jotka voi välttää pidättäytymällä verotettavista asioista. Esimerkiksi 
kirkkoon kuulumattomalta ei kanneta kirkollisveroa, tulottoman ei 
tarvitse maksaa tuloveroa ja virvoitusjuomaverolta säästyy, jos ei nau-
ti virvokkeita. Näin ajatellen lähes kaikki verot (henkirahaa lukuun 
ottamatta) ovat tavallaan vapaaehtoisia. 

6.3 Vapaaehtoisten verojen historiaa

Nykyisin verot määritellään pakkosuorituksiksi, mutta aina ei ole 
ollut näin. Esimerkiksi muinaiset ateenalaiset eivät pääsääntöisesti 
kantaneet kansalaisiltaan välittömiä veroja, koska heidän ajatusmaa-
ilmansa mukaan sellaiset sotivat vapaan miehen ideaa vastaan ja olivat 
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osoitus jonkinasteisesta orjuudesta. Muukalaisilta henkilöveroa sitä 
vastoin kannettiin, ja jos muukalainen ei tätä veroa maksanut, hänet 
alennettiin orjaksi.

Vaikka ateenalaiset suhtautuivat vapaisiin kansalaisiin kohdistuviin 
välittömiin veroihin kielteisesti, he jopa ylpeilivät sillä, kuinka kukin 
tuki valtiontaloutta ns. liturgioilla. Tämän instituution juuret ovat 
sellaisessa ajassa, jossa valtiolla ei vielä ollut kykyä pakottaa veron-
maksuun vaan sen talous rakentui kansalaisten kunniantunnon ja 
hyväntahtoisuuden varaan. Alun perin kansalaiset tukivat liturgioilla 
uskonnollisten tapahtumien järjestämistä, mutta ajan oloon liturgiat 
otettiin maalliseen käyttöön. Niiden suorittaminen muuttui käytän-
nössä enemmän tai vähemmän pakolliseksi.

Vanhat ruotsalaiset sadut kertovat verolahjoista ja henkiverosta. 
Historiallisessa asiakirjassa vuodelta 1285 henkivero mainitaan Vest-
manlannissa maksettuna säännöllisenä verona, mutta todennäköisesti 
sekin on alkuaan kuulunut vapaaehtoisiin tai puolipakollisiin vero-
lahjoihin.

Verovelvollisen kokonaistuloon kohdistuva tuloverotus säädettiin 
meillä ensimmäisen kerran vuonna 1865, mutta siitä luovuttiin vuon-
na 1885. Tuloverotuksen silloiseen epäonnistumiseen vaikutti mm. 
liberalistisen politiikan mukainen torjuva asenne tulojen ilmoittami-
seen.

Kesäkuusta 2017 lähtien Norjassa saattoi halutessaan maksaa yli-
määräistä veroa. Vapaaehtoinen rahan antaminen valtiolle ei kuiten-
kaan norjalaisia innostanut. Vapaaehtoinen lisäverojärjestelmä oli 
porvarillisen vähemmistöhallituksen vastaus opposition syytöksiin 
siitä, että veroale hyödytti rikkaita.

6.4 Vapaaehtoisista lisäveroista 
ja valinnanvapaudesta veron 
käyttötarkoitukseen

Mielipidesivuilla on ehdotettu vapaaehtoisia veroja valtiontalouden 
ongelmien ratkaisuksi. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 23.4.2022 
julkaistussa Tampereen vihreän aluevaltuustoryhmän jäsenen, 
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gynekologi Maija Kajanin kirjoituksessa ”Vapaaehtoisen lisäveron 
maksamisen tulisi olla helppoa” esitettiin mm. seuraavaa:

Monien alojen osaajat taistelevat oikeutetusti palkkojensa ja työolojensa 
parantamisen puolesta. Esimerkiksi sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, 
varhaiskasvatuksen työntekijät, opettajat tai kirjastotyöntekijät saavat 
työnsä vaativuuteen ja koulutukseensa nähden erittäin pientä palkkaa.

Jos palvelujen tarjoamisen kuluihin – kuten palkkoihin – aletaan käyt-
tää nykyistä paljon enemmän verovaroja, täytyy palveluita jostain vähen-
tää, asiakasmaksuja nostaa tai verotuloja kerätä lisää.

On paljon suomalaisia, joiden mielestä palveluiden karsimista on jou-
duttu tekemään jo liikaa. Moni on suuressa ahdingossa heikentyneiden 
palveluiden ja kasvavien maksujen keskellä.

Tiedän lukemattomia suomalaisia – itseni ja ministeri Aki Lindénin 
(sd) lisäksi –, jotka olisivat valmiita vapaaehtoisesti maksamaan enemmän 
veroja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on juuri nyt suuressa myl-
lerryksessä. Uudistukseen liittyy myös verotuksen miettimistä uudelleen.

Ehdotan, että niille, joilla on mahdollisuuksia ja intoa maksaa pakol-
lisia veroja enemmän, annettaisiin tähän helppo tapa esimerkiksi yhden 
ruksin lisäämisellä veroilmoitukseen.

Vapaaehtoisten verojen tuotot jäisivät todennäköisesti niin pieniksi, 
ettei niistä olisi olennaista apua valtion talouteen. Voidaan kuitenkin 
kysyä, eikö verovelvollisen valinnanvapautta voitaisi lisätä niin, että 
hän voisi rastittaa veroilleen haluamansa käyttötarkoitukset vaikkapa 
hallinnonaloittain. Kyseessä ei olisi lisävero vaan veron käyttökohtee-
seen vaikuttaminen.

Jos verovelvollisille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa verojensa 
käyttökohteeseen, heille varmaankaan ei riittäisi pelkkä ministeriöi-
den välillä valitseminen vaan he haluaisivat yksilöidympiä kohteita. 
Ministeriöittäin tällaisia kohteita voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

ulkoministeriö kehitysyhteistyö
oikeusministeriö tuomioistuimet, vankilat
sisäministeriö Poliisi, Rajavartiolaitos 
puolustusministeriö sotilaallinen maanpuolustus
valtiovarainministeriö  verotus
opetus- ja kulttuuriministeriö koulutus, tutkimus, taide ja kulttuuri
maa- ja metsätalousministeriö maatalous, metsätalous, eläinten hyvin-
 vointi
liikenne- ja viestintäministeriö liikenneväylät, viestintä
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työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapalvelut, yritystoiminnan 
 edistäminen
sosiaali- ja terveysministeriö perhe- ja asumiskustannukset, 
 työttömyysturva, sairausturva
ympäristöministeriö ympäristön- ja luonnonsuojelu

Ainakin Yhdysvalloissa on ehdotettu, että verovelvollinen voisi valita, 
maksaako hän veroa sotalaitosta vai sosiaaliturvaa varten. Ehdotukset 
eivät ole menestyneet.

6.5 Maailman onnellisin maa ja 
kansalaisten suhtautuminen 
verotukseen

YK on vuosikymmenen ajan julkaissut maailman onnellisimpia mai-
ta koskevia tutkimusraportteja. Suomi on viime vuosina sijoittunut 
niissä ensimmäiselle sijalle. Uusimman tutkimuksen YK teki keväällä 
2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Listan kärjessä olivat 
seuraavat maat:

1.   Suomi
2.   Tanska
3.   Islanti
4.   Sveitsi
5.   Alankomaat
6.   Luxemburg
7.   Ruotsi
8.   Norja
9.   Israel
10. Uusi Seelanti
11. Itävalta
12. Australia
13. Irlanti
14. Saksa
15. Kanada
16. USA
17. Yhdistynyt kuningaskunta
18. Tšekki
19. Belgia
20. Ranska
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Suomalaisten onnellisuutta on selitetty mm. maamme korkeilla 
veroilla. Aalto-yliopiston tutkijatohtorin, filosofi Frank Martelan 
mukaan (Iltalehti 14.12.2021) suomalaiset luottavat yhteiskuntaansa 
ja toisiinsa. Martela toteaa: ”Me olemme valmiita lapioimaan suuren 
osan tuloistamme veroina valtiolle. Vastineeksi saamme erittäin hyvät 
julkiset palvelut ja se näkyy tyytyväisyytenä.”

Ylen Taloustutkimuksella vuonna 2020 teettämässä tutkimuksessa 
kysyttiin, kokeeko vastaaja saavansa vastinetta veroillensa. Vastaukset 
jakautuivat seuraavasti:

Kyllä, reilusti 35 %
Kyllä, jonkin verran 48 %
Ei juurikaan 13 %
Ei lainkaan 3 %
Ei osaa sanoa 2 %

Kyllä-vastaukset jakautuivat puolueittain näin:

 Kyllä, reilusti Kyllä, jonkin verran
Vihreät 67 % 28 %
Vasemmistoliitto 55 % 41 %
SDP 49 % 43 %
Keskustapuolue 37 % 51 %
RKP 32 % 49 %
Liike Nyt 27 % 45 %
Kokoomus 26 % 58 %
Kristillisdemokraatit 24 % 71 %
Perussuomalaiset 9 % 43 %

Verohallinnon 3.11.2022 julkaiseman tiedotteen mukaan 93 % 
suomalaisista on sitä mieltä, että verojen kerääminen on tärkeää 
hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi, ja 69 % tuntee saaneensa 
vastinetta maksamilleen veroille.

Valtaosa suomalaisista maksaa veroja varsin tyytyväisinä. Se selittää 
myös sitä, että vakavia verokapinoita meillä ei ole viime vuosikymme-
ninä ollut. Verokapina ei ilmeisesti ole ollut myöskään kovin vetävä 
vaaliteema. Vuonna 2022 kokoomuksen suosio gallupeissa on kyllä 
selvästi noussut, mutta se selittynee ennen kaikkea Venäjän uhalla ja 
siihen liittyvällä keskustelulla Suomen NATO-jäsenyydestä.
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6.6 Verotuksen ikuisuus ja 
veroprotestien tulevaisuus

Elämässä varmaa on vain kuolema ja verotus. Näin totesi vuonna 
1789 Benjamin Franklin (1706–1790) kirjeessä, joka koski USA:n 
perustuslakia. Samantapainen väite löytyy monista vanhemmistakin 
lähteistä, ja se on yleinen tänäkin päivänä. Vaikka verotuksen voi-
daan sanoa olevan ikuista, verolajit ja verotustavat eivät ole pysyviä. 
Niin kauan kuin on veroja – siis ikuisesti –, on myös veroprotesteja, 
mutta niiden kohteet ja voimakkuus riippuvat erityisesti siitä, miten 
hyvin verosäännökset ja niiden toimeenpano vastaavat verovelvollis-
ten oikeuskäsityksiä. 

Eläminen suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut viime vuosikym-
meninä – ainakin ennen 24. helmikuuta 2022 alkanutta Venäjän 
hyökkäyssotaa Ukrainaan – niin turvallista ja muutoinkin hyvää, että 
vakavia verokapinoita ei ole meillä esiintynyt. Tämä tutkimuskaan ei 
kannusta suomalaisia verisiin veroprotesteihin.
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