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1 JOHDANTO 

Varallisuuserot ovat pitkään olleet sekä taloustieteilijöiden että tavallisten 

kansalaisten mielenkiinnon kohteena. Varallisuuserot ovat helposti huomattava ja 

konkreettisesti ihmisten elämään vaikuttava taloudellinen muuttuja. Varallisuuseroja 

ja taloudellista epätasa-arvoa on tutkittu paljon ja siitä on käyty paljon keskustelua ja 

poliittista vääntöä. Kaikesta tästä huolimatta ilmiö tunnetaan varsin huonosti. 

Taloustieteilijöiden joukossa oli vallitseva uskomus 1990-luvulle asti, että tuloerot 

ovat välttämätön taloudellinen kannustin. Siitä johtuen tuloeroihin puuttuminen 

aiheuttaa taloudellista tehottomuutta. Taloudellisen tasa-arvon ja taloudellisen 

tahokkuuden välillä vallitsi siis ristiriita. Viime vuosikymmenten aikana on tullut 

kuitenkin paljon uusia tutkimuksia, jotka ovat haastaneet tämän näkemyksen (esim. 

Bénabou 1996, Baghi & Svejnar 2014, Piketty 2014). Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että korkeat tuloerot voivat olla haitallisia talouskasvulle. (Aghion & Williamson 

1998: 7-12) 

Myös käsitys taloudellisen epätasa-arvon kehityksestä on muuttunut. Kutzetsin 

(1955) hypoteesin mukaan tuloerot kasvavat teollistumisen alkuaikoina, mutta erot 

kaventuvat talouden kasvaessa suuremmaksi. Piketty (2014) haastaa käsityksen ja 

väittää, että tuloerojen lasku johtui taloudelle ulkoisista shokeista ja taloudellinen 

epätasa-arvo tulee palaaman korkealle tasolle. 

Varallisuuserojen tarkastelu pitkällä aikavälillä on ensisijaisen tärkeää. Meidän 

täytyy tuntea varallisuuserojen suuruus ja kehitys pitkällä aikavälillä. Lisäksi meidän 

tulee ymmärtää mekanismit jotka ovat aiheuttaneet varallisuuserot, tietääksemme 

ovatko syyt varallisuuserojen taustalla oikeudenmukaiset, välttämättömät tai 

hyödylliset. Lisäksi meidän tulee tietää kuinka pysyvät varallisuuserot ovat. 

Luovatko varallisuuserot pysyvän sukupolvelta toiselle periytyvän yläluokan vai 

onko varallisuuden kertyminen hetkellinen yksilön taidoista johtuva ilmiö? Tämän 

lisäksi meidän tulee tuntea varallisuuserojen seuraukset. Miten varallisuuserot 

vaikuttavat talouden toiminnan tehokkuuteen ja talouden kasvuun? Kun tiedämme 

vastauksen näihin kysymyksiin, tiedämme onko varallisuuseroihin puuttuminen 

taloudellisesti perusteltavissa ja millä tavalla niihin tulisi puuttua.  
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Varallisuuseroja voidaan tarkastella myös eettisestä näkökulmasta. Muun muassa 

Rawls (1971: 56) kirjoittaa, että varallisuuden ja tulon jakauman ei tarvitse olla 

tasainen, mutta sen pitää olla kaikkien eduksi ja samaan aikaan kaikilla tulee olla 

yhtäläinen pääsy auktoriteettiseen tai vastuulliseen asemaan. Nozickin (1974: 149–

183) puolestaan argumentoi, että eettinen kysymys ei ole itse tulon jakautuminen, 

vaan prosessi jolla siihen on päädytty. Hänen mukaansa tulojakauma on eettisesti 

oikein silloin kun yksilön oikeuksia ei ole rikottu tulonjakoon pääsemiseksi. 

Verotusta hän pitää pakkotyöhön verrattavana yksilön oikeuksien rikkomuksena. 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan keskitytä tämän enempää varallisuuserojen 

eettiseen puoleen tai edes varallisuuserojen sosiaalisiin vaikutuksiin. Pyrin 

keskittymään varallisuuserojen suoriin taloudellisiin vaikutuksiin. 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus luoda katsaus varallisuuserojen kehitykseen pitkällä 

aikavälillä. Tarkoituksena ei siis ole puuttua tuloeroihin eri ammattikuntien tai 

ihmisryhmien välillä. Tutkielmassa ei keskitytä taloudellisiin eroihin eri valtioiden 

tai maanosien välillä, vaan kuvaamaan ja selittämään pääoman kehitystä valtion 

sisällä. Tämän tutkielman tarkoitus on luoda yleiskatsaus varallisuuserojen 

kehitykselle sekä yleisesti että Suomessa. Tutkielmassa esitellään myös kehitystä 

selittäviä teorioita ja varallisuuseroihin vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä. 

Tutkielman on tarkoitus keskittyä etenkin varallisuuseroihin, mutta siinä käydään 

läpi myös tuloerojen kehitystä. Tutkielmassa keskitytään varallisuuseroihin, koska ne 

tunnetaan huonommin ja varallisuuserot ovat etenkin pitkällä aikavälillä merkittävä 

taloudellisen epätasa-arvon aiheuttaja. Tuloerot ovat merkittävä varallisuuseroja 

kasvattava tekijä. Tuloeroja on myös helpompi mitata ja niiden vaikutuksia on 

tutkittu huomattavasti enemmän. Tämän vuoksi tutkielmassa esitellään myös 

tuloerojen kehitystä selittäviä tekijöitä ja tuloerojen vaikutuksia analysoivia 

tutkimuksia. 

Tutkielmassa käydään läpi Pikettyn (2014) tutkimusta ja hänen keräämäänsä 

aineistoa. Hän on koonnut ennennäkemättömän määrän tilastollista aineistoa 

pääoman kehityksestä 1700-luvulta tähän päivään asti. Lisäksi Piketty esittää teorian 

pääoman jatkuvasta kasautumisesta. Piketty on käyttänyt tutkimuksessaan hyvin 

laajaa aineistoa usealta vuosisadalta ja useista eri valtioista ja maanosasta. Paras 

aineisto on Ranskasta, missä pääomaverotus aloitettiin jo vuonna 1791. Pääoman 

verotus tarjoaa hyödyllistä tietoa varallisuuseroista. Verotietojen lisäksi tarkastelussa 
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on käytetty aineistona muun muassa vanhoja kaunokirjallisia lähteitä, jotka ovat 

tieteellisesti hyvin kyseenalaisia, mutta antavat silti käsityksen pitkän aikavälin 

kehityksestä. (Piketty 2014: 16–20, 354). 

Toisessa luvussa esitellään varallisuuserojen kehitystä pääosin Pikettyn (2014) 

aineiston pohjalta. Luvussa käydään läpi pääoman määrän, rakenteen ja jakautuman 

muutos 1700-luvulta tähän päivään asti. Päähuomio keskittyy Ranskaan, 

Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin ja Yhdysvaltoihin. Suomea käsitellään omassa 

luvussaan, jossa käydään läpi myös tuloerojen kehitystä. Suomen luvussa esitellään 

muita Suomen tulo- ja varallisuuseroja kuvaavia tutkimuksia, sekä tutkimuksia joissa 

Suomen tuloerojen kehitystä verrataan Euroopan ja OECD-maiden yleiseen 

kehitykseen. Luvussa hyödynnetään myös Tilastokeskuksen materiaalia tuloerojen ja 

varallisuuserojen kehityksen kuvaamiseksi.  

Kolmas luku koostuu varallisuus- ja tuloerojen kehitystä selittävistä teorioista. 

Pääasiassa keskitytään Pikettyn (2014) vuokrateoriaan, mutta avataan tuloerojen 

kehitystä myös muiden näkökulmien kautta. Tämä tutkielma ei kuitenkaan sisällä 

kovin raskasta tai matemaattisesti hankalaa teoriaa. Tutkielmassa kuvataan 

taloudellisen epätasa-arvon kehitystä helposti ymmärrettävästi ja kansantajuisesti.  

Luku neljä sisältää katsauksen tuloerojen taloudellisiin vaikutuksiin. Luvussa on 

esitelty eri tutkimuksien tuloksia tuloerojen ja talouskasvun suhteesta. Sen lisäksi 

luvussa käydään lyhyesti läpi hieman verotuksen kehitystä sekä keinoja taloudellisen 

epätasa-arvon vähentämiseksi.  

Luku viisi on yhteenveto. Siinä kuvaillaan tutkielmasta saatu käsitys 

varallisuuserojen ja taloudellisen epätasa-arvon kehityksestä ja tulevaisuudesta. 
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2 VARALLISUUS- JA TULOEROJEN KEHITYS 

2.1 Määritelmät ja käsitteet 

Tuloerot voidaan jakaa ansiotuloeroihin ja pääomatuloeroihin. Kokonaistuloerot 

syntyvät näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ansiotulojen ja pääomatulojen erojen 

välinen korrelaatio saattaa olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivisesti palkka- ja 

pääomatuloerot korreloivat, kun yhteiskunnassa tarvitaan pääomaa hyvän 

koulutuksen ja korkeapalkkaisen työpaikan saamiseksi tai korkeat ansiotulot 

sijoitetaan pääomaan. Negatiivinen suhde voi olla taas yhteiskunnassa, jossa 

pääomatulosta nauttivien ihmisten ei tarvitse työskennellä ollenkaan. Myös pääoman 

määrän ja pääoman tuottavuuden suhde voi olla positiivisesti korreloituva. Silloin 

varakkaimmat ihmiset pystyvät hyödyntämään pääomaansa tehokkaammin kuin 

heikommassa asemassa olevat, esimerkiksi parempien sijoitusneuvojien tai 

korkeamman riskinsietokyvyn ansiosta. Tämä lisää tuloeroja entisestään. 

Negatiivinen korrelaatio on esimerkiksi tilanteessa, jossa pääomalle ei ole olemassa 

tarpeeksi paljon kannattavia sijoituskohteita. Pääomasta johtuvat tuloerot ovat aina 

suuremmat kuin palkkatuloista johtuvat tuloerot. Tämä pätee kaikkiin valtioihin 

kaikilla ajanjaksoilta, joilta meiltä on käytössä aineistoa. Pikettyn (2014: 248) 

määritelmän mukaan yhdessäkään yhteiskunnassa ei ole ikinä ollut vain "lievää 

epätasa-arvoa" varallisuuden suhteen. Kokonaistuloerot ovat kuitenkin lähempänä 

palkkatuloeroja, sillä työ käsittää yleensä kahdesta kolmannesta kolmeen 

neljännekseen kansantulosta. (Piketty 2014: 241–260.) 

Ansiotulojen ylin kymmenen prosentin joukko ansaitsee yleensä, maasta ja 

ajanjaksosta riippuen, noin 25 - 30 prosenttia kokonaispalkasta, kun taas 

pääomatulojen ylin 10 prosenttia saa yleensä yli 50 prosenttia 

kokonaispääomatuloista, joissain tilanteissa jopa 90 prosenttia. Köyhintä 50 

prosenttia tarkastellessa erot ovat vielä suurempia. Pienituloisin 50 prosenttia saa 

yleensä noin 25 – 30 prosenttia yhteiskunnan ansiotuloista, mutta ei omista juuri 

ollenkaan pääomaa. Työtuloilla on vallitseva asema kokonaistuloista, joten 

ansiotuloeroilla voi olla merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Ansiotuloerot 

vaihtelevat myös voimakkaasti valtioiden välillä. Esimerkkinä tasaisista ansiotuloista 

voidaan pitää Pohjoismaita 1970–1980-luvulla. Siellä pienituloisin 50 prosenttia 

ihmisistä ansaitsi yhteensä lähes kaksi kertaa enemmän kuin hyvätuloisin 10 
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prosenttia ihmisistä. Sitä vastoin 2010-luvun Yhdysvalloissa pienituloisin 50 

prosenttia ansaitsi noin kolmanneksen vähemmän kuin hyvätuloisin kymmenys. 

Ansiotulojen erot ovat myös pysyneet varsin vakaana pitkällä aikavälillä. 

Korkeatuloisin kymmenys ansaitsi Ranskassa noin 27 prosenttia 

kokonaisansiotuloista sata vuotta sitten, mikä on yhtä paljon kuin nykyään. Varsinkin 

Yhdysvalloissa korkeatuloisempien osuus kokonaisansiotuloista on tosin noussut. 

Suomessa tuloerot olivat 1970–1980-luvlla maailman pienempiä, mutta nousivat 

nopeasti 1990-luvulla. Muihin maihin verrattuna Suomen tuloerot ovat kuitenkin 

edelleen varsin pienet. (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto). (Piketty 2014 s.241–260.) 

Usein taloudellisia eroja tarkastellessa käytetään hyödyksi Gini-kerrointa. Gini-

kerroin on nollan ja yhden väliin asettuva luku, joka hyvin yksinkertaisesti kuvaa 

taloudellisia eroja. Gini-kertoimen ollessa nolla, kyseessä on täydellinen 

taloudellinen tasa-arvo, jolloin kaikkien tulot ovat yhtä suuret. Gini-kertoimen 

ollessa yksi vallitsee täydellinen taloudellinen epätasa-arvo, jolloin yksi henkilö tai 

hyvin pieni ryhmä omistaa kaiken yhteiskunnan omaisuuden. Suomen Gini-kerroin 

on vaihdellut 0.20 ja 0,30 välillä, mikä on kansainvälisesti suhteellisen alhainen luku 

(Tilastokeskus, Tulonjakotilasto). Gini-kerroin usein ilmaistaan prosenttilukuna, 

jolloin 0,30 = 30 %. Gini-kerroin on hyödyllinen työkalu, jos halutaan nopeasti 

vertailla suurta aineistoa, esimerkiksi eri valtioiden tai ajanjaksojen välistä 

varallisuus- tai tuloeroja. Mutta tämän tutkimuksen tarvitsemaan tarkkaan ja 

moniulotteiseen tarkasteluun, se on käsitteenä liian puutteellinen. Gini-kerroin ei 

esimerkiksi erottele varallisuuden lähteitä, eikä varallisuuden jakautumista eri 

tuloluokkien välillä. Varallisuus- ja tuloeroja vertaillessa on hyödyllistä jakaa ihmiset 

kymmenyksiin tai sadasosiin tulojen tai varallisuuden mukaan. Ääritapauksia kuten 

kaikista varakkaimpia henkilöitä tarkastellessa, voidaan tarkastella myös ylintä 

tuhannesosaa eli 0,1 prosenttia tai vielä pienempiä luokkia. Tuloerot rikkaimpien 

ihmisten joukossa voivat olla hyvin suuria. Jopa hyvin tasa-arvoisissa Skandinavian 

maissa 1970–1980-luvulla rikkaimman yhden prosentin kuukausitulot vaihtelivat 

kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Esimerkiksi Suomessa 

korkeatuloisimpaan prosenttiin ihmisistä kuuluu määritelmän mukaan jo yli 50 000 

ihmistä, joiden sosioekonominen asema voi olla hyvin erilainen. Prosenttiosuuksien 

lisäksi on siis tarpeellista huomioida, kuinka paljon osuuteen kuuluu ihmisiä, ja 

millainen ryhmän sisäinen vaihtelu on. (Piketty 2014: 252–266.)  
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Varallisuuserojen vaihtelut maiden välillä eivät ole yhtä suuria kuin tuloerojen. 

Suurimmassa osassa Euroopan maista varakkain 10 prosenttia ihmisistä omistaa noin 

60 prosenttia kokonaisvarallisuudesta ja köyhin 50 prosenttia omistaa selvästi alle 10 

prosenttia kokonaisvarallisuudesta. Yhdysvalloissa rikkain kymmenys omistaa 72 

prosenttia varallisuudesta ja köyhin 50 prosenttia vain 2 prosenttia 

kokonaisvarallisuudesta. Huomattavaa on kuitenkin se, että varallisuuden arvon 

määrittely voi olla hyvin vaikeaa, etenkin kaikista köyhimpien ja kaikista 

rikkaimpien osalta. Myös varakkaimman kymmenyksen sisällä varallisuuserot ovat 

korkeat. Varakkain sadasosa ihmisistä omistaa noin 25 prosenttia 

kokonaisvarallisuudesta ja seuraavaksi varakkain 9 prosenttia omistaa noin 35 

prosenttia kokonaisvarallisuudesta. Rikkaissa Euroopan maissa keskimääräinen 

omaisuus on noin 200 000 € ja ylimmän kymmenyksen edustaja omistaa keskimäärin 

noin 1,2 miljoonaa euroa. Ylimmän kymmenyksen sisällä tämä summa jakautuu 

ylimmän yhden prosentin omistamaan viiteen miljoonaan euroon ja seuraavan 

yhdeksän prosentin omistamaan 800 000 euroon. Suurten varallisuuserojen myötä 

myös varallisuuden lajit muuttuvat selvästi. Edellä mainitun yhdeksän prosentin 800 

000 euron omaisuudesta keskimäärin puolet on sidottu asuntoon. Asunnon osuus 

omaisuudesta laskee varallisuuden kasvaessa. Yli 10 miljoonan omaisuuksissa 

asunnon osuus on vain 10 prosenttia kokonaisomaisuudesta, jolloin omaisuus 

koostuu lähinnä arvopapereista. Keskiluokka, joka Pikettyn määritelmän mukaan on 

köyhimmän 50 prosentin ja rikkaimman 10 prosentin väliin jäävä 40 prosenttia 

ihmisistä, omistaa noin koko yhteiskunnan keskiarvon mukaisen, noin 35 prosenttia 

varallisuudesta. Heillä omaisuuden arvo vaihtelee 100 000 ja 400 00 euron välillä ja 

koostuu merkittävästi asunnon arvosta. Keskiluokan omaisuuden kasvu on ollut 

merkittävä tekijä varallisuuserojen kaventumisessa 1900-luvun aikana. (Piketty 

2014: 259.)  

Varallisuuserojen tutkiminen voi olla hyvin vaikeaa, sillä tarvittavaa aineistoa ei ole 

aina helposti saatavilla. Verotiedot ovat luontainen tapa saada tietoa ihmisten tuloista 

ja varallisuudesta. Varallisuuden verotuksesta on yleisesti luovuttu, eikä sitä enää 

mitata tai tilastoida yhtä tarkasti. Tästä syystä tuloerojen vertailu on helpompaa. 

Suomessa ihmiset joutuvat maksamaan tuloveroa pääoma- ja ansiotulojensa mukaan. 

Suomessa oli myös käytössä varallisuusvero, jota ennen 1960-lukua kutsuttiin 

omaisuusveroksi. Se oli progressiivinen vero, jonka aste nousi 0,5 prosentista 2,5 

prosenttiin ja se oli aikanaan hyvin merkittävä tulolähde Suomen valtiolle. 
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Maailmansotien välisenä aikana siitä kertyi 20 - 30 prosenttia valtion verotuotosta, 

josta kaksi kolmasosaa tuli osakeyhtiöiltä. Kun verosta luovuttiin vuonna 2006, se oli 

menettänyt aikaisemman merkityksensä ja sen tuoma veronkertymä oli enää vain 70 

miljoonaa euroa. Kansainvälistyneessä maailmassa varallisuusvero on ongelmallisen 

helposti vältettävissä. Varallisuutta on helppo siirtää maasta toiseen. Varallisuuden 

arvon määrittely on vaikeaa. Siksi varallisuusveroa on helppo välttää 

verosuunnittelun avulla. (Linnakangas 2014: 67–77.) 

Suuri ongelma on omaisuuden arvon määrittely. Omistukset ovat vain sen arvoisia 

kuin joku on niistä valmis maksamaan. On siis vaikea arvioida luotettavasti 

esimerkiksi taideteosten tai arvokiinteistöjen arvoa, jos ne eivät ole oikeasti 

myytävissä. Pääoman arvon määrittelyn vaikeutta kuvaa hyvin entisaikojen yritykset 

verottaa omaisuutta. Muun muassa Englannissa 1600-luvulla omaisuutta verotettiin 

asunnossa olevien ikkunoiden lukumäärän mukaan, koska ikkunoiden lukumäärä oli 

helppo laskea (Parliament.co.uk). Myös ei-julkisesti vaihdettavien yritysten arvon 

määrittely voi olla vaikeaa, koska niillä ei ole suoraan havaittavaa markkina-arvoa. 

Arvo voitaisiin määritellä diskonttaamalla omistusten arvosta, mutta menetelmä on 

epäluotettava, altis tulkinnoille ja eroaa väkisin markkina-arvosta, jos markkina-

arvoon vaikuttaa muita tekijöitä (Koeplin, Sarin, Shapiro 2000). Varallisuuden 

mittaamisessa on myös eroja valtioiden välillä. Esimerkiksi joissain maissa 

eläkerahastot lasketaan henkilökohtaiseksi varallisuudeksi ja toisissa ei. 

Varallisuuseroja kuvaavien tilastojen puuttuminen on suuri ongelma sillä kyseessä on 

merkittävä kansantaloudellinen muuttuja. Varallisuuseroihin liittyvät tutkimukset 

voivat joutua arvioimaan varallisuuseroja puutteellisen aineiston, tulojen tai 

esimerkiksi maanomistuksen mukaan, mikä tekee tuloksista epäluotettavia. (Bagchi 

ja Svejnar 2013). Todellisen pääoman määrän voidaan olettaa olevan suurempi kuin 

verotiedoissa on ilmoitettu, etenkin kaikista varakkaimpien osalta. Pikettyn arvion 

mukaan eroa on todennäköisesti 2 – 3 prosenttiyksikköä, mutta mahdollisesti jopa 

viisi prosenttiyksikköä. (Piketty 2014: 282.) 

Piketty (2014: 43–45) käyttää aineistossaan yleisesti kansantulon käsitettä tai 

tarkemmin sanottuna nettokansantuloa, joka eroaa yleisimmin käytetystä 

bruttokansantuotteesta eli BKT:stä. Bruttokansantuote on valtiossa syntyvän 

kokonaistuotannon määrä. Bruttokansantulo, BKTL, ottaa huomioon myös 

ulkomaille maksetut ja ulkomailta saadut tulot. Nettokansantulo on bruttokansantulo, 
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josta on vähennetty koneiden, rakennusten, infrastruktuurin ja muun pääoman 

kuluminen. Tämä kuluminen voi olla todella merkittävä, nykyään noin 10 prosenttia 

bruttokansantuotteesta. Vastoin yleistä käsitystä ulkomailta saatujen tulojen ja 

ulkomaille maksettujen kulujen suhde ei ole usein erityisen suuri. Useissa 

teollisuusmaissa ero on vain noin 1-2 prosenttia bruttokansantuotteesta, toisaalta 

tämä ero on yleensä rikkaampien maiden eduksi. Eli rikkaimmilla mailla on 

enemmän ulkomaisia omistuksia kuin köyhillä. Erityisesti Afrikassa ulkomaiset 

sijoittajat omistavat merkittävän osan pääomasta. Afrikassa tulot ovat keskimäärin 

noin viisi prosenttia vähemmän kuin tuotanto. (Piketty 2014: 43–45, 63–69.)  

Käsitteitä pääoma ja varallisuus käytetään tässä tutkielmassa synonyymeina. 

Pääoman voisi määritellä käsittämään pelkästään ihmisen hankkimaa omaisuutta 

kuten rakennuksia, koneita ja laitteita. Esimerkiksi maa ja luonnonvarat olisivat 

silloin varallisuutta, mutta eivät pääomaa. Rajan vetäminen hankittujen ja ei 

hankittujen omaisuuksien välille voi olla kuitenkin vaikeaa, joten käsitteitä käytetään 

synonyymeina. Tutkimuksessa pääomalla tarkoitetaan nettopääomaa, eli siitä 

vähennetään velat, ellei toisin mainita. Kansallisvarallisuus on siis valtion koko 

varallisuuden markkinahinta sisältäen muun muassa maan, asunnot, koneet, 

rahoitusvarat, patentit, eläkerahastot ja niin edelleen ja josta vähennetään velan arvo. 

Kansallisvarallisuus on määritelmän mukaan julkisen varallisuuden ja yksityisen 

varallisuuden summa. Valtioin pääoman määrää havainnollistetaan yleensä 

pääoma/tulo-suhteella, joka on siis (netto)kansallisvarallisuus jaettuna 

(netto)kansantulolla. (Piketty 2014: 45–50) 

2.2 Teollinen vallankumous muokkaa pääomarakenteita 

Taloudellinen kasvuvahti oli äärimmäisen hidasta 1700-luvulle asti. Kasvu on ollut 

käytännössä olematonta tai korreloinut populaation kasvuvauhdin kanssa, jolloin 

väestöä kohden laskettu bruttokansantuote ei ole päässyt kasvamaan. Malthus (1798) 

ennustikin, että talous ei pääse kasvamaan, jos syntyvyyttä ei tietoisesti rajoiteta, sillä 

talouden kasvuvauhti ei voi pysyä populaation kasvuvauhdin perässä. Talouskasvu 

käynnistyi todella vasta teollisen vallankumouksen myötä. Keskimääräinen 

ostovoima ei juuri muuttunut vuosien 1700 – 1820 välisenä aikana. Sen jälkeen se 

lähes kaksinkertaistui vuoteen 1913 mennessä ja lähes kuusinkertaistui vuoteen 2012 

mennessä. Kasvu on kuitenkin ollut aina suhteellisen hidasta vuositasolla 
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tarkasteltuna, tyypillisesti vain 1 – 1.5 prosenttia vuodessa. Merkittävästi nopeampaa 

kasvua on tapahtunut vain maissa, jotka ovat aloittaneet matalammalta tulotasolta 

muihin verrattuna ja saaneet niitä kiinni taloudellisessa kehityksessä. Tämä tunnetaan 

konvergenssina (engl. myös catch-up effect), joka voi tasata maailman valtioiden 

välisiä tuloeroja, mutta ei voi siis itse toimia maailman talouskasvun veturina. 

Kuvassa 1. on pitkän aikavälin kuvaus eri maanosien talouskasvun nopeudesta 

vuositasolla. Erityisen selvästi kuvasta huomaa vuosien 1950–1990 välisen 

voimakkaan talouskasvun, jonka jälkeen länsimaissa väkilukua kohden laskettu 

talouskasvu on pysynyt keskimäärin alle kahden prosentin vuositasolla. Kuviosta on 

myös havaittavissa konvergenssi-efekti Euroopan ottaessa Amerikka kiinni 1950-

luvun jälkeen ja Aasia, jonka talouskasvu käynnistyi Amerikan ja Euroopan jälkeen, 

jatkaa nyt kasvuaan nopeimmin maailmassa. (Piketty 2014: 72–79.)  

 

Kuva 1 Eri maanosien väestöä kohden laskettu talouskasvu vuositasolla vuosina 0-2012 Lähde: Piketty 

(2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

2.2.1 Kehitys Euroopassa maailmansotiin asti 

Maailmansotia edeltävänä aikana Euroopan varallisuus oli erittäin keskittynyttä 

pienelle hallitsevalle eliitille. Vaikka pääomarakenne muuttui merkittävästi teollisen 

vallankumouksen jälkeen, taloudellisessa epätasa-arvossa ei tapahtunut vastaavia 

muutoksia. Ranskasta omaisuus- ja lahjavero asetettiin vallankumouksen jälkeen 

vuonna 1791, minkä ansiosta sieltä saatavilla kaikista kauimmas yltävät suhteellisen 
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luotettavat tilastot varallisuuseroista. Vallankumous ei kuitenkaan johtanut 

taloudelliseen tasa-arvoon, vaikka tuloerot laskivatkin hieman vallankumousta 

edeltävistä ajoista 1800-luvulle tultaessa. Pääoman omistus oli siis keskittynyt hyvin 

pienelle joukolle, eikä suurin osa kansasta omistanut käytännössä mitään. Kuvassa 2 

kuvataan varakkaimman 10 prosentin, 1 prosentin ja 0,1 prosentin varallisuuden 

kehitystä suhteessa kokonaisvarallisuuteen Ranskassa ja Ruotsissa. Myös Ruotsissa 

1800-luvulla pääoma oli keskittynyt yhtä pienelle joukolle kuin Ranskassa ja 

muualla Euroopassa. Muutos tapahtui maailmansotien ja 1930-luvun suuren laman 

aikaan, jolloin varallisuuserot kääntyivät laskuun. (Piketty 2014: 336–350.) 

 

Kuva 2 Varakkaiden varallisuuden osuus kokonaispääomasta Ranskassa ja Ruotsissa vuosina 1810–2010 

Lähde Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Nykyään voi olla vaikea ymmärtää kuinka keskittynyttä varallisuus Euroopassa 

oikein oli. Ranskassa ja muissa Euroopan maissa varakkain kymmenys omisti noin 

80 prosenttia kaikesta varallisuudesta 1800-luvun alussa. Varakkaimman sadasosan 

varallisuus oli puolestaan noin 45 – 60 prosenttia ja varakkaimman tuhannesosan 

varallisuus noin 20–30 prosenttia kokonaispääomasta. Tuloerot kasvoivat edelleen 

hitaasti ja huipentuivat ennen ensimmäisen maailmansodan alkua. Vuoden 1910 

aineiston perusteella varakkain kymmenesosa omisti yli 88 prosenttia kaikesta 

omaisuudesta Ranskassa ja Ruotsissa ja 92 prosenttia Yhdistyneissä 
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omaisuudesta Ranskassa ja Ruotsissa ja 70 prosenttia Yhdistyneissä 

kuningaskunnissa. Kaikista varakkain tuhannesosa ihmisistä omistivat 29 prosenttia 

kaikesta omaisuudesta Ranskassa ja Ruotsissa. Varallisuuserot siis kasvoivat, mitä 

ylemmäs varallisuusasteikolla noustiin. Esimerkiksi Pariisissa varakkain prosentti 

ihmisistä sai pääomatuloa noin 80 – 100 kertaa keskiverto ansiotulon verran, joten he 

pystyivät elämään hyvin mukavasti ja kasvattamaan varallisuuttaan samaan aikaan. 

Pääomasijoitukset olivat myös suhteellisen hyvin hajautettu muun muassa 

ulkomaisiin ja kotimaisiin velkakirjoihin ja osakkeisiin. Korkeat varallisuuserot siis 

hallitsivat Ranskassa vallankumouksesta ja varallisuuden rakenteen muutoksesta 

huolimatta ja suuret varallisuuserot pysyivät vakaasti korkealla tasolla 

maailmansotien aiheuttamiin shokkeihin asti. (Piketty 2014: 336–347.) 

Varallisuuden rakenteessa tapahtui merkittävää muutosta teollistumisen ja 1900-

luvun kriisien välisenä aikana. Ennen 1700-lukua maanomistus oli ollut 

ylivoimaisesti tärkein varallisuuden muoto. Teollisen vallankumouksen myötä maa 

on menettänyt merkitystään ja sen ovat korvanneet kiinteistöt, yrityspääoma ja 

pääomasijoitukset. Tämä on hyvin huomattavissa taulukosta 1, joka erittelee 

Yhdistyneiden kuningaskuntien pääoman rakenteen kehitystä. Pääoman arvoa ei 

käsitellä absoluuttisilla arvoilla, vaan suhteessa kansantuloon. Kokonaispääoman 

arvo oli noin seitsemän kertaa kansantulon suuruinen 1700-luvulta ensimmäiseen 

maailmansotaan asti. 1700-luvun alussa suurin osa omaisuudesta oli sidottu maahan, 

jonka arvo oli noin 400 prosenttia kansantulosta. Vuonna 1910 maan osuus oli enää 

vain 33 prosenttia kansantulosta. Vastaavasti muun kotimaisen ja ulkomaisen 

pääoman yhteenlaskettu arvo nousi 166 prosentista 501 prosenttiin kansantulosta 

vuonna 1910. (Piketty 2014: 116–125.)  
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Taulukko 1 Pääomarakenne Yhdistyneissä kuningaskunnissa vuosina 1700–2010 (% kansantulosta) 
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1700 703 % 414 % 124 % 166 % 0 % 7 % 30 % 23 % 696 % 

1750 681 % 360 % 107 % 214 % 5 % -57 % 50 % 107 % 738 % 

1810 687 % 309 % 112 % 257 % 10 % -117 % 70 % 187 % 804 % 

1850 694 % 243 % 104 % 308 % 39 % -56 % 53 % 109 % 750 % 

1880 672 % 172 % 122 % 279 % 100 % -23 % 34 % 58 % 695 % 

1910 679 % 33 % 145 % 325 % 176 % 19 % 46 % 27 % 660 % 

1920 288 % 38 % 71 % 95 % 84 % -49 % 93 % 143 % 337 % 

1950 235 % 17 % 94 % 130 % -6 % -120 % 110 % 230 % 355 % 

1970 333 % 10 % 124 % 193 % 6 % 24 % 100 % 76 % 309 % 

1990 462 % 6 % 186 % 274 % -4 % 31 % 90 % 59 % 431 % 

2010 523 % 3 % 300 % 240 % -20 % 1 % 92 % 92 % 522 % 

Lähde Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Taulukossa on esitetty ainoastaan Yhdistyneiden kuningaskuntien luvut, mutta 

vastaavaa kehitystä on tapahtunut myös muissa Länsi- Euroopan maissa, kuten 

Ranskassa ja Ruotsissa. Pääoman rakenne siis muuttui merkittävästi, mutta pääoman 

määrässä tai jakautumisessa ihmisten kesken ei tapahtunut yhtä merkittävää muutosta 

ennen 1900-lukua. Maailmansotien ja 1930-luvun suuren laman aikaan pääoma koki 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c
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voimakkaan shokin. Tämän voi huomata Taulukosta1. tarkastellessa vuosia 1910, 

1920 ja 1950. Yhdistyneissä kuningaskunnissa pääoman määrä suhteessa 

kansantuloon tippui vuosina 1910 – 1920 679 prosentista 288 prosenttiin. Ranskassa 

kehitys oli lähes identtistä pääoma/tulo-suhteen laskien 681 prosentista 291 

prosenttiin. Yhdistyneet kuningaskunnat oli myös merkittävä siirtomaavalta, mikä 

osaltaan selittää suuret muutokset ulkomaisen nettopääoman määrässä. Ulkomaisen 

nettopääoman arvo huipentui 1910-luvulla, kun sen arvo oli 176 prosenttia 

kansantulosta. Tämän jälkeen ulkomainen nettopääoma on laskenut tasaisesti päätyen 

negatiiviseksi 1950-luvulle tultaessa. Nettopääoman laskuun on vaikuttanut muun 

muassa Intian itsenäistyminen vuonna 1947. (Piketty 2014: 116–125.) 

On syytä myös muistaa, että kokonaispääoma koostuu julkisesta pääomasta ja 

yksityisestä pääomasta. Julkinen velka on yksityistä pääomaa, jos velan omistavat 

oman maan kansalaiset. Ne siis osittain kumoavat toisensa kokonaispääomassa. 

Vaikka tällä ei ole merkitystä kokonaispääoman kannalta, sillä voi olla poliittisia tai 

sosiaalisia vaikutuksia. Julkinen velka on tulonsiirtoa veronmaksajilta 

pääomasijoittajille. Piketty (2014: 130) pitää tätä merkittävänä tekijänä varsinkin 

Englannin yläluokan menestymisen kannalta. Yhdistyneet kuningaskunnat joutuivat 

ottamaan todella suuria, jopa yli 2 kertaa kansantulon ylittäviä velkoja Napoleonin 

sotien aikana (v. 1803–1815). Veloista myös maksettiin nykyisiin korkoihin 

verrattuna todella suuria korkoja, noin 4 – 5 prosenttia vuodessa, vaikka inflaatio oli 

käytännössä olematonta ja talouskasvu suhteellisen hidasta. Velka saatiin Napoleonin 

sotia edeltävälle tasolla vasta noin sata vuotta velan ottamisen jälkeen. Tämä tarkoitti 

merkittävää tulonsiirtoa ihmisille, joilla oli mahdollisuuksia ostaa velkakirjoja. 

Tilanne muuttui 1900-luvulla, kun useat valtiot luopuivat kultakannasta, ja kiihtyvä 

inflaatio mahdollisti velkojen maksun jatkuvasti halpenevalla rahalla. Erityisesti 

Saksa hyödynsi inflaatiota maksaessaan maailmansotien aikana ottamia suuria 

velkojaan. Voimakkaalla inflaatiolla oli siis merkittävä roolinsa varallisuuserojen 

tasaajana 1900-luvun aikana. (Piketty 2014: 123–139.)  

2.2.2 Kehitys Yhdysvalloissa maailmansotiin asti 

Yhdysvaltojen tilanne on ollut sen syntyhistoriasta johtuen hyvin erilainen kuin 

Euroopan vanhojen suurvaltojen. Yhdysvallat itsenäistyivät Yhdistyneiden 

Kuningaskuntien alaisuudesta vasta vuonna 1776 ja silloin tuleva suurvalta käsitti 
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vain 13 ensimmäistä osavaltiota. Suuri osa Pohjois-Amerikan mantereesta oli vielä 

käytännössä erämaata. Yhdysvaltojen väestö oli, ja on vieläkin, pinta-alaan 

suhteutettuna pienempi kuin Euroopassa. Tästä johtuen maatalousmaa, joka oli 

merkittävin varallisuuden muoto Euroopassa, ei ollut Amerikassa yhtä arvokasta. 

Tämä on huomattavissa Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.:sta, jossa on eritelty 

Yhdysvaltojen pääomarakenne suhteessa kansantuloon. Kuvasta nähdään myös 

miten kiinteistöjen, teollisuuskapasiteetin ja muun pääoman arvo oli Yhdysvalloissa 

pienempi suhteessa kansantuloon. Tämä johtuu lähinnä siitä että väestö koostui 

pääasiassa köyhistä siirtolaisista, joilla kesti aikaa kerätä pääomaa. Eräs merkittävä 

pääomamuoto Yhdysvalloissa ennen sisällissotaa oli orjuus. Ennen orjuuden 

lakkauttamista Yhdysvaltoja olisi järkevämpi tarkastella alueittain, sillä 

Etelävaltioissa orjien merkitys ennen sisällissotaa oli suuri. Piketty (2014: 159) arvioi 

orjien markkina-arvon vastanneen maatalousmaan arvoa tai puolentoista vuoden 

kansantuloa koko liittovaltion tasolla.  Kaikkiaan Etelävaltioiden plantaasien 

omistajat olivat varakkaampia kuin maanomistajat Euroopassa. Toisaalta 1800-

luvulla Pohjoisvaltioiden pääoma oli vain kolme kertaa kansantulon suuruinen. Siellä 

uusi maahanmuuttaja pystyi siis nousemaan yläluokkaan merkittävästi nopeampaa 

kuin Euroopassa, jossa pääoman arvo oli seitsemän vuoden kansantulon suuruinen.  

 

Kuva 3 Pääomarakenne Yhdysvalloissa 1770–2010 (% kansantulosta) Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 
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Varallisuusrakenteen kehitys Yhdysvaltojen Etelä- ja Pohjoisvaltioissa oli hyvin 

erilainen. Pohjoisessa kaikkien oli suhteellisen helppo tulla maanomistajaksi, eivätkä 

varakkaimmatkaan olleet ehtineet kerätä suurta omaisuutta. Etelävaltioissa taas 

varallisuuserot olivat äärimmäiset, koska jopa 40 prosenttia ihmisistä oli toisten 

ihmisten varallisuutta. Kuvassa 3 nollan prosentin alapuolella oleva alue kuvaa 

ulkomaista nettopääomaa, joka oli positiivinen vain vuosien 1920–1970 välisen ajan. 

Kokonaisuudessaan pääomarakenteen muutos on ollut hitaampaa Yhdysvalloissa 

kuin Vanhalla mantereella. (Piketty 2014: 150–163.) 

2.3 Taloudellisen epätasa-arvon kehitys 1900-luvulla 

Koska pääoma oli keskittynyt hyvin pienelle osalle ihmisistä yhteiskunnassa, 

pääoman häviäminen johti myös pienentyneisiin varallisuuseroihin. Kehitys on 

huomattavissa muun muassa kuvista 2. ja 4. Varallisuuserojen kaventuminen oli 

todella nopeaa. Viisi vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vuonna 1950, 

varakkain kymmenys omisti enää noin 73 prosenttia kaikesta omaisuudesta 

Ranskassa, 76 prosenttia Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja noin 73 prosenttia 

Ruotsissa. Ylemmissä varallisuusluokissa muutos oli vielä suurempi. Varakkaimman 

sadasosan osuus pääomasta oli pudonnut noin 33 prosenttiin Ranskassa ja Ruotsissa 

ja noin 47 prosenttiin Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Varakkaimman tuhannesosan 

osuus yli puolittui Ranskassa 12,1 prosenttiin ja putosi Ruotsissa kaksi kolmasosaa 

9,7 prosenttiin. (Piketty 2014: 150–163.) 

Maailmansotien aikaan alkanut varallisuuserojen kaventuminen jatkui 

teollisuusmaissa aina 1970–1980-luvulle asti. Muutokseen on vaikuttanut pääoman ja 

erityisesti yksityisen pääoman väheneminen, mutta myös keskiluokan nousu. 

Keskiluokka, joka Pikettyn määritelmän mukaan on köyhimmän 50 prosentin ja 

varakkaimman 10 prosentin välillä oleva 40 prosenttia väestöstä, hallitsee noin yhtä 

kolmasosaa tai neljäsosaa kokonaisvarallisuudesta. Keskiluokan nousun mahdollisti 

erityisesti nopea talouskasvu. Varallisuuserot vaikuttavat olleen pienimillään 1970–

1980-lukujen aikana. Etenkin Ruotsista, jossa ennen varallisuuserot ennen 

maailmansotia olivat olleet korkeaa Eurooppalaista keskitasoa, tuli yksi maailman 

taloudellisesti tasa-arvoisimmista maista. Ruotsissa varakkaimman sadasosan osuus 

kokonaisvarallisuudesta tippui lähes neljännekseen maailmansotia edeltävästä ajasta. 

Myös Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja Ranskassa varallisuuserot, erityisesti 
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kaikista varakkaimpien osalta kaventuivat selvästi. Ranskassa, Ruotsissa ja 

Euroopassa keskimäärin varakkain tuhannesosa omistaa enää noin seitsemän 

prosenttia kokonaisvarallisuudesta. Tämä trendi oli yleinen useimmissa länsimaissa. 

Toisaalta köyhemmän 50 prosentin osuus varallisuudesta ei tosin noussut edes tasa-

arvoisessa Ruotsissa yli kymmeneen prosenttiin kokonaisvarallisuudesta. (Piketty 

2014: 246–252.) 

 

Kuva 4 Varakkaiden pääoman osuus % kokonaispääomasta eräissä maissa Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Maailmansotia edeltävänä aikana Yhdysvaltojen varallisuus ei ollut yhtä 

keskittynyttä kuin Euroopassa, ainoastaan orjuuden aikaisissa Etelävaltioissa 

varallisuuserot olivat yhtä suuret kuin Vanhalla mantereella. Vaikka 1930-luvun 

Suuri lama koetteli Yhdysvaltoja pahoin, maailmansotien tuhot eivät yltäneet uudelle 

mantereelle ja alhainen maanhinta aiheutti sen, että 1900-luvun alkupuoliskon 

pääomarakenteen kehitys oli Yhdysvalloissa tasaisempaa kuin Euroopassa. 

Varallisuuserot eivät muuttuneet Yhdysvalloissa yhtä voimakkaasti kuin Euroopassa. 

Varallisuuserot huipentuivat vuonna 1910, jolloin varakkain kymmenys väestöstä 

omisti 81,1 prosenttia kokonaispääomasta, varakkain prosentti omisti 45,1 prosenttia 

kokonaispääomasta ja varakkain promille omisti 24,8 prosenttia kokonaispääomasta. 

Sotien jälkeen vuonna 1950 vastaavat luvut olivat 65,7 prosenttia, 29,7 prosenttia ja 
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12,3 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa erityisesti kaikista varakkaimpien osalta 

tuloerot kaventuivat 1900-luvun alkupuolella. Kuvasta 4 näkee, kuinka 

Yhdysvaltojen varallisuuserot alkoivat laskea ensimmäisen maailmansodan aikaan. 

Sotien päätyttyä kehitys kuitenkin pysähtyi, eikä Yhdysvaltojen varakkaimman 

kymmenyksen tai sadannen osuus kokonaisvarallisuudesta laskenut yhtä pieneksi 

kuin Euroopassa. Osat kääntyivät 1970-luvun jälkeen, kun ennen hyvin tasaisesti 

jakautunut varallisuus Yhdysvaloissa muuttui toistaiseksi pysyvästi 

keskittyneemmäksi kuin Euroopassa. Ero on suuri etenkin verratessa varakkainta 

tuhannesosaa, joka Yhdysvalloissa omistaa yli kaksi kertaa suuremman osan 

kokonaispääomasta kuin Euroopassa, noin 14,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan 

pääoman jakautumisessa Yhdysvalloissa ei siis ole ollut yhtä radikaalia muutosta 

kuin Euroopassa. (Piketty 2014: 336–347.) 

Maailmansotien jälkeen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pääoman ja tulon suhde 

on hitaasti palautunut kohti sotia edeltävää tasoa. 2000-luvun taitteessa se oli jo noin 

kuuden vuoden kansantulon suuruuden Ranskassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa 

ja noin neljän vuoden kansantulon suuruinen Yhdysvalloissa ja Saksassa. Sotien 

aikana kärsi erityisesti yksityinen pääoma, joten julkisen pääoman merkitys lisääntyi 

sotien jälkeisinä vuosina. Julkisen pääoman määrä lisääntyi varsinkin Saksassa ja 

Ranskassa, jossa monia yrityksiä ja teollisuudenaloja siirrettiin julkiseen 

omistukseen. Kuva 5 havainnollistaa yksityisen ja julkisen nettopääoman kehitystä 

suhteessa kansantuloon Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Yhdistyneissä 

kuningaskunnissa. Nettopääomalla tarkoitetaan omistuksien ja velkojen erotusta. 

Yhdistyneissä kuningaskunnissa valtio velkaantui voimakkaasti sotaponnisteluiden 

aikana, mistä syystä nettopääoma on negatiivinen 1970-luvulle asti. Julkinen 

pääoman oli suhteellisesti suurimmillaan, 1950–1970-lukujen aikana. Silloin julkinen 

nettopääoma saattoi käsittää jopa kolmanneksen kokonaispääomasta muun muassa 

Saksassa ja Ranskassa. Nettopääomaa kuvaava kuvaaja kätkee osan totuudesta, sillä 

sekä julkisen velan että omaisuuden määrä on kasvanut. (Piketty 2014: 113–194.) 
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Kuva 5Yksityisen ja julkisen nettopääoman kehitys eräissä maissa vuosina 1870–2010 ( % kansantulosta) 

Lähde Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Muutos tapahtui 1970–1980-luvun taitteessa. Samalla, kun yksityisen pääoman 

määrä kääntyi kasvuun, julkisen pääoman osuus on laskenut. Nykyään useissa 

teollisuusmaissa, muun muassa Ranskassa ja Saksassa, julkisen nettopääoman määrä 

liikkuu muutamien prosenttien paikkeilla, eli julkiset omistukset pystyvät juuri 

kattamaan valtion velat. Yksityisen pääoman määrä kasvu on ollut kuitenkin 

merkittävästi suurempi kuin julkisen pääoman väheneminen, joten kokonaispääoman 

määrä on kasvanut. Samansuuntaista kehitystä on havaittavissa kaikilla mantereilla. 

Äärimmäisenä esimerkkinä tästä ovat entiset Neuvostoliiton maat. Piketty (2014: 

186) arvioi Neuvostoliiton julkisen pääoman olleen arvoltaan noin kolmen tai neljän 

vuoden kansantulon suuruinen ja yksityisen pääoman määrän korkeintaan yhden 

vuoden kansantulon suuruinen. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen nämä arvot 

ovat kääntyneet päin vastoin. (Piketty 2014: 123–139.)  

Taloudellisesta epätasa-arvosta puhuessa on syytä muistaa, että taloudellinen 

epätasa-arvo voi syntyä pääomaerojen ja tuloerojen kautta. Vaikka Yhdysvaltojen 

varallisuuserot eivät ole suuret verrattuna maailmansotia edeltävään aikaan, tuloerot 

ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana. Kuvassa 6 on havainnollistettu 

korkeimpien palkkojen ja tulojen osuutta kokonaispalkoista tai -tuloista. Esimerkiksi 

korkeatuloisimman kymmenyksen osuus kansantulosta nousi noin 35 prosentin 
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osuudesta 48 prosenttiin vuosien 1980 ja 2010 välillä. Samoin korkeatuloisimman 

prosentin osuus lähes kaksinkertaistui noin 10 prosentista noin 20 prosenttiin ja 

korkeatuloisimman tuhannesosan osuus miltei kolminkertaistui 3,4 prosentista 9,5 

prosenttiin. Varallisuuseroihin verrattuna pienet prosentit eivät kuulosta kovin 

hälyttäviltä, mutta näin nopea muutos suhteellisen lyhyessä asiassa on ehdottomasti 

merkittävä. Muutokset tarkoittavat esimerkiksi sitä että varakkain kymmenys sai 

kolme neljäsosaa talouskasvusta ja varakkain yksi prosentti sai 60 prosenttia 

talouskasvusta vuosien 1977 ja 2007 välisenä aikana. Tämä jättäisi lopulle 90 

prosentille ihmisistä 0,5 prosentin keskimääräisen vuosikasvun kolmenkymmenen 

vuoden aikana. Suhteellisen hitaan talouskasvun aikana tämä tarkoittaa matala- ja 

keskipalkkojen kasvun käytännössä pysähtyneen. Yhdysvaltojen taloudellisen 

epätasa-arvon kasvu on mielenkiintoinen ilmiö kansainvälisessä mittakaavassa, 

koska sen vetäviä voimia ovat olleet palkkaukseen liittyvien erojen kasvu, tai niin 

sanottujen super-johtajien nousu. (Piketty 2014: 292–303.)  

 

Kuva 6Korkeimpien palkkojen ja tulojen osuus kokonaispalkoista tai –tuloista (%) Yhdysvalloissa Lähde 

Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Kuten kuvasta 6 nähdään miten tuloerot kasvoivat 1920-luvulla. Erot pysyivät 

suhteellisen tasaisina 1930-luvun talouslaman ajan ja romahtivat Yhdysvaltojen 

liityttyä toiseen maailmansotaan. Palkkaerot alkoivat kasvaa hitaasti uudestaan 
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1960–1970-luvun aikana, mutta siitä huolimatta ylimmän kymmenyksen osuus 

kokonaistuloista pysyivät hyvin tasaisena lähes 1980-luvulle asti. 1970-luvun jälkeen 

ylimmän kymmenyksen ja sadasosan tulojen osuus alkoi kasvaa voimakkaasti. On 

syytä huomata että palkkatulojen eron kasvaessa, sosiaalisen liikkuvuus tai 

sosiaalinen liikkuvuus henkilön uran kehittyessä ei ole kasvanut. Palkkojen lisäksi 

pääomatulojen hierarkkisuus on kasvanut. 1980-luvulta lähtien pääomatulojen 

kehitys kattaa noin yksi kolmasosan kokonaistuloerojen kehityksestä, mutta 

pääomatulot alkavat dominoida palkkojen vaikutusta, vasta korkeatuloisimmassa 0,1 

prosentissa väestössä. Mielenkiintoista tässä prosessissa on myös se, että Euroopassa 

tai muissa teollisuusmaissa, Yhdistyneitä kuningaskuntia lukuun ottamatta, korkeat 

palkat eivät ole kasvaneet yhtä voimakkaasti. Korkeiden palkkojen osuus 

kansantulosta on saattanut kääntyä lievään nousuun, mutta kehitys ei ole ollut yhtä 

nopeaa kuin Yhdysvalloissa.  Liitteessä 1 on esitelty OECD maiden 

pienituloisimman kymmenyksen, suurituloisimman kymmenyksen ja keskipalkkojen 

kasvu vuositasolla 1980-luvun puolivälistä 2000-luvun loppuun, vertailu vuodet 

vaihtelevat hieman maittain. Useimmissa maissa tuloerot ovat kasvaneet hieman 

ajanjakson aikana, mutta kasvu on hidastunut 2000-luvulla. Eräissä maissa, kuten 

Ranskassa, Espanjassa ja Irlannissa tuloerot ovat kaventuneet hieman tarkastelu 

ajanjakson aikana. (OECD 2011: 21–44, Piketty 2014: 292–303, 486–487.) 

Tässä työssä keskitytään lähinnä tuloerojen kehitykseen teollisuusmaissa, varsinkin 

Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä Kuningaskunnissa. Syynä tähän on 

yksinkertaisesti se, että näistä maista on saatavilla luotettavaa kansantaloudellista 

kirjanpitoa pitkältä aikaväliltä. Varsinkin toisen ja kolmannen maailman maissa 

1900-luku on ollut poliittisen myllerryksen aikaa useiden siirtomaiden itsenäistyen 

vasta vuosien 1950–1970 välillä ja Neuvostoliiton hajotessa 1990-luvun alussa. Tästä 

johtuen saatavilla olevasta tilastoista voi olla vaikea vetää pitkän aikavälin 

johtopäätöksiä. Verotiedot, jotka ovat tärkeä tiedonlähde tuloerojen tutkimukselle, 

ovat usein puutteellisia tai eivät käsitä koko väestöä. Useissa kehitysmaissa joista 

tilastotietoa on saatavana, kuten Intiasta, Indonesiasta ja Etelä-Afrikasta, tuloerot 

ovat kehittyneet karkeasti ottaen samalla tavalla kuin teollisuusmaissa. Tuloerot 

laskivat maailmansotien päättymisen jälkeen 1980-luvulle asti ja alkoivat sitten 

vähitellen kasvaa.  Kiinan tuloerot 1980-luvulla olivat erittäin alhaisella tasolla, 

rikkaimman prosentin osuus koko kansantulosta oli vain noin neljä prosenttia. Osuus 

on kuitenkin kasvanut tasaisesti talouden vapauttamisen jälkeen ja oli 2010-luvun 
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alussa jo yli kymmen prosenttia kokonaisvarallisuudesta. Tuloerojen kasvu on ollut 

siis todella nopeaa. Kolumbiassa tuloerot ovat yhdet maailman suurimmista, 

korkeatuloisimmalle prosentille on 1990-luvulta lähtien mennyt jopa 20 prosenttia 

kansantulosta. Pikettyn (2014: 438) mukaan maailman varallisuuserot vaikuttavat 

olevan vuonna 2010 samalla tasolla kuin maailmansotia edeltävän Euroopan sisäiset 

varallisuuserot. Varakkain tuhannesosa maapallon aikuisista ihmisistä omistaa noin 

20 prosenttia maapallon varallisuudesta, ylin sadasosa noin 50 prosenttia ja ylin 

kymmenys noin 80–90 prosenttia. Köyhempi puolisko omistaa noin viisi prosenttia 

kaikesta varallisuudesta. Nämä luvut ovat hyvin pitkälle pelkkiä arvioita, mutta silti 

suuntaa antavia. Kansainväliset varakkuuserot syntyvät pitkälti valtioiden välisestä 

epätasa-arvosta. (Piketty 2014: 326–330, 438–439)  

2.4 Taloudellinen epätasa-arvo Suomessa 

2.4.1 Tuloerot Suomessa 

Jäntti, Riihelä, Sullström ja Tuomaala (2010: 371–447) ovat keränneet Suomen 

varallisuus- ja tuloerojen kehityksestä kattavan aineiston. Kuvassa 7 on esitetty 

Suomen korkeatuloisimpien viiden ja yhden prosentin tulojen kehitystä suhteessa 

kokonaistuloon vuosina 1920–2009. Vuodesta 1920 vuoteen 1992 käytössä on 

verotiedoista saadut luvut ja vuosina 1990–2009 käytetään kyselytutkimuksesta 

saatua tietoa. Verotiedoissa saaduissa luvuissa voi olla nopeita vaihteluita, koska 

verotuksessa on tapahtunut muutoksia. Muun muassa naimisissa olleita pareja alettiin 

verottaa erikseen vuonna 1935, vuonna 1943 palattiin avioparien verottamiseen 

yhtenä yksikkönä ja vuonna 1976 siirryttiin taas yksilölliseen verotukseen. Myös 

esimerkiksi korkea inflaatio voi nostaa ennen ei-veronalaisia kohteita verotettaviksi. 

Vuonna 1920 korkeatuloisimpien osuus kokonaistuloista Suomessa oli matala 

verrattuna Euroopan maihin, mutta korkea verrattuna Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 

Aineiston perusteella tuloeroilla on ollut kapeneva trendi 1980-luvulle asti. Etenkin 

sotien aikana korkeatuloisimpien osuus pieneni nopeasti, mutta erot palautuivat 

sotien jälkeen. (Jäntti, Riihelä, Sullström & Tuomaala 2010: 373–391) 
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Kuva 7 Korkeatuloisimman 5 %:n ja 1 %:n tulojen kehitys Suomessa vuosina 1920–2009 Lähde: The 

world wealth and income database 

Suomessa hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin rakentaa 1960-luvulla, minkä ansioista 

tuloerot pienenivät 1990-luvun alun lamaan asti. Kuvassa 8 on kuvattu käytettävissä 

olevien rahatulojen ja tuotannontekijätulojen kehitystä Suomessa. Kuvasta on 

huomattavissa nopea tuloerojen lasku vuosien 1966–1976 välisenä aikana. Gini-

kertoimella ja käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna tuloerot pienenivät 31 

prosentista 22 prosenttiin. Tämän jälkeen bruttotulojen ja käytettävissä olevien 

tulojen tuloerot kaventuivat vielä hieman, vaikka tuotannontekijätulojen erot olivat 

kääntyneet nousuun. Tuloerojen kaventuminen johtui siis julkisista tulonsiirroista ja 

veroista. 1990-luvun alussa on tuotannontekijätuloerot kasvoivat selvästi. Tämä 

johtuu osittain työttömyyden kasvusta. (Riihelä, Sullström & Tuomaala 2010.)  
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Kuva 8Käytettävissä olevien rahatulojen ja tuotannontekijätulojen Gini-kertoimen (%) kehitys Suomessa 

vuosina 1966–2014 Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

Bruttorahatuloilla ja käytettävissä olevilla rahatuloilla mitatut tuloerot ovat kasvaneet 

hieman tuotannontekijätuloerojen perässä vuoteen 2001 asti.  Käytettävissä olevilla 

rahatuloilla mitattuna tuloerot eivät ole kasvaneet yhtä paljon kuin 

tuotannontekijätuloilla mitattuna. 2000-luvulla tuloerot ovat pysyneet suhteellisen 

tasaisella tasolla, huipentuen vuonna 2007, juuri ennen finanssikriisin alkua. Tämän 

jälkeen tuloerot ovat taas hieman kaventuneet. Suomessa ei kuitenkaan ole 

käytännössä ollut tuloerojen kasvua 2000-luvun aikana. (Tilastokeskus, 

Tulonjakotilasto) 

Tuloerojen kasvuun 1990-luvulla oli useita syitä. Verouudistuksen myötä 

pääomaveroa ja ansiotuloveroa alettiin periä erikseen. Ansiotulovero pysyi 

progressiivisena, mutta pääomavero muutettiin kiinteäksi veroprosentiksi. 

Pääomatulovero on vaihdellut 25 ja 29 prosentin välillä, eli se on korkeatuloisille 

selvästi alhaisempi veroaste. Tiettyjen ammattien edustajat, kuten lääkärit ja 

konsultit, voivat muuttaa ansiotuloaan pääomatuloksi verosuunnittelun avulla. 

Verouudistusten lisäksi merkittävä tekijä tuloerojen kehitykselle on 1990-luvun 

puolivälin jälkeen alkanut voimakas talouskasvu. (Ruotsalainen 2011.). Kuvassa 9 on 
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verrattu korkeatuloisimman kymmenyksen palkkatulojen, omaisuustulojen ja 

yrittäjätulojen osuutta kokonaistuloista, käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna, pois 

lukien myyntivoitot ja asuntotulot. Korkeatuloisimman kymmenyksen omaisuustulot 

käsittivät vuosina 1970–1990 noin 30–40 prosenttia kaikista omaisuustuloista, mutta 

osuus kasvoi yli 70 prosenttiin vuonna 2001. Vuosien 1990 ja 2001 välillä Suomen 

korkeatuloisimman kymmenyksen osuus omaisuustuloista kaksinkertaistui. Tämän 

jälkeen osuus on laskenut hieman tasoittuen noin 65 prosentin tuntumaan. 

Korkeatuloisimpien omaisuustulojen osuuden kasvun aikana myös rahoitusvarojen 

kokonaismäärä on kasvanut nopeasti. Vuosien 1994 ja 2004 välillä suomalaisten 

kotitalouksien kokonaisrahoitusvarallisuus kasvoivat noin 132 prosenttia ja 

varakkaimman kymmenyksen rahoitusvarallisuus kasvoi noin 254 prosenttia. 

Korkeatuloisimmalla kymmenyksellä metsien, peltojen ja yritysvarallisuuden osuus 

oli pieni, vain 1,5 prosenttia kokonaisvarallisuudesta vuonna 2004. Vuoden 2004 

jälkeen korkeatuloisimpien osuus omaisuustuloista on hieman laskenut. 

Palkkatuloissa ylimmän kymmenyksen osuus on pysynyt lähes muuttumattomana 

vuoden 1966 jälkeen, vaihdellen 20–30 prosentin välillä. (Tilastokeskus 

tulonjakotilasto, kotitalouksien varallisuus) 

 

Kuva 9Suurituloisimman 10 %:n osuus kokonaistuloista Suomessa Lähde: Tilastokeskus 
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Matalapalkkaisten työntekijöiden suhteellinen osuus on kasvanut 2000-luvun aikana. 

OECD:n (2011) tutkimuksessa matalapalkkaisiksi määriteltiin henkilöt, jotka 

ansaitsevat alle 2/3 mediaanipalkasta. Vastaavasti korkeapalkkaisiksi määritellään 

henkilöt, jotka ansaitsevat 1,5 kertaa mediaanipalkan verran. Vuosien 2001 ja 2013 

välillä matalapalkkaisten osuus on kasvanut 4,6 prosentista 9,1 prosenttiin ja 

korkeapalkkaisten osuus on pysynyt noin 16 prosentissa. Keskipalkat ovat myös 

kasvaneet noin 16 prosenttia. (OECD 2011: 21–44) 

Samanlaista kehitystä havaitsivat Goos, Manning ja Salomons (2010). He jakoivat 21 

työpaikkaa kolmeen luokkaan palkkauksen mukaan ja havaitsivat työpaikkojen 

polarisoitumista Euroopan Unionin maissa. Työpaikkojen polaroitumisella 

tarkoitetaan suuri- ja pienituloisimpien työtuntien lisääntymistä keskituloisten 

kustannuksella. Ilmiö on havaittavissa myös Suomessa, vaikka hyvätuloisten osuus ei 

ole kasvanut. Suomessa vuosina 1993–2006 matalapalkkaisten työtyötuntien osuus 

kasvoi 37 prosenttia keskituloisten työpaikkojen kustannuksella. Keskituloisten 

työtuntien osuus väheni noin 17 prosenttia ja korkeatuloisissa työpaikoissa ei 

tapahtunut juuri poikkeusta. Suomi oli tässä poikkeus, sillä keskimäärin EU-maissa 

korkeatuloisten työtuntien osuus kasvoi matalatuloisia nopeammin. EU-tasolla eniten 

työtunteja poistui tehdastyöstä ja muusta raskaasta teollisuudesta, mutta myös 

toimistotyön määrä väheni. Kasvussa olivat asiantuntijoiden, yritysten hallinnon ja 

turvallisuuspalvelun työtunnit. Tutkimuksessa todettiin suurimman syyn olevan 

rutiininomaisen työn korvaaminen koneilla sekä tuotannon siirtyminen ulkomaille. 

(Goos, Manning & Salomons 2010.)  

Kuvassa 10 on jaettu suomalaiset kotitaloudet tuloluokkiin Pikettyn (2014: 250) 

käyttämän määritelmän mukaan. Luokat ovat korkeatuloisin 10 prosenttia, 

pienituloisin 50 prosenttia ja näiden väliin jäävään 40 prosenttia, joka edustaa 

keskiluokkaa. Kuvassa esitetään käytettävissä olevien tulojen kehitystä vuodesta, 

asuntotulot ja myyntitulot mukaan lukien. Kuvasta huomataan tuloerojen 

kaventuminen 1960–1970-luvulla ja kasvaminen 1990-luvulla. Kehitys on ollut 

kuitenkin hidasta verrattuna tuloerojen nousun Yhdysvalloissa ja kehitys näyttää 

tasaantuneen jo 2000-luvun alussa. Korkeatuloisimman kymmenyksen osuus on 

noussut ennen taloudellisia kriisejä, kuten vuonna 2000 ja 2007. Kokonaisuudessa 

tuloerot eivät ole kuitenkaan kasvaneet 2000-luvun aikana. 
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Kuva 10 Eri tuloryhmien käytettävissä olevien tulojen kehitys Suomessa 1966–2014 (% kokonaistuloista) 

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 

Tuloerojen kasvu on ollut nopeampaa siirryttäessä tuloasteikossa korkeammalle. 

Tämä on huomattavissa tarkastellessa korkeatuloisinta kymmenystä pienemmissä 
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prosentin tulot kasvoivat 107,7 prosenttia ja korkeatuloisimman prosentin tulot 

kasvoivat 208,8 prosenttia. Keskimäärin käytettävissä olevat tulot kasvoivat vain 

40,7 prosenttia tällä aikavälillä. Vuositasolla tämä tarkoittaa käytettävissä olevien 

tulojen kasvaneen keskimäärin 2,4 prosentti, josta ylimmän kymmenyksen kasvu on 

4,9 prosenttia, ylimmän viiden prosentin kasvu on 6,3 prosenttia ja ylimmän 

prosentin kasvu on 12,3 prosenttia. (Riihelä, Sullström, Tuomaala 2010.) On 
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vuonna 2007 ja kehitys on sen jälkeen tasoittunut. Vielä voi olla liian aikaista sanoa, 

kuinka tuloerot alkavat kehittyä pitkällä tähtäimellä finanssikriisin jälkeen.  
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heistä on 30–39-vuotiaita, 30 prosenttia heistä on 40–49-vuotiaita, 35 prosenttia 

heistä on 50–59-vuotiaita ja 9 prosenttia heistä on yli 60-vuotiaita. Yli 80 prosenttia 

heistä on miehiä. Tutkimus oli toteutettu työnantajakyselynä, joten mukana ei ole 

yrittäjiä. EU:ssa ja Norjassa kyselyn vastasi 10,2 miljoonaa ihmistä, joista 

suomalaisia oli noin 290 000. (Denk 2015: 53) 

2.4.2 Varallisuuserot Suomessa 

Valitettavasti minulla ei ole Suomen osalta käytettävissä yhtä pitkälle meneviä 

tilastoja varallisuuserojen kehityksestä kuin Piketty (2014) on käyttänyt Ranskan ja 

muiden suurvaltojen tarkasteluun. Tilastokeskukselta saatu tilastotieto Suomen 

varallisuuseroista ei välttämättä ole täysin vertailukelpoista Pikettyn aineiston kanssa 

varallisuuden mittaus ja määrittely eroista johtuen. Tilastokeskus on muun muassa 

lajitellut tiedot kotitalouksien eikä aikuisten yksilöiden mukaan kuten Piketty, mikä 

voi kaventaa tuloeroja. Käyttämässäni aineistossa varallisuudeksi on myös laskettu 

muun muassa kulkuvälineet, jotka yleensä lasketaan kulutusesineiksi. 

Kulkuvälineiden osuus kokonaisvarallisuudesta on pieni, mutta suhteellisesti 

suurempi vähävaraisimmilla ihmisillä. Kuvassa 11 on jaettu suomalaiset kolmeen 

varallisuusluokkaan: varakkaimpaan 10 prosenttiin köyhimpään 50 prosenttiin ja 

niiden väliin jäävään 40 prosenttiin. Kuvassa näkyy luokkien nettovarallisuuden 

kehitys suhteessa kokonaisvarallisuuteen vuodesta 1987 vuoteen 2013.  Varsinkin 

1990-luvulla on huomattavissa varakkaimman kymmenyksen varallisuuden 

suhteellinen kasvu keskiluokan ja köyhimpien kustannuksella. Tuloeroista poiketen, 

varallisuuserot ovat kasvaneet hieman myös 2000-luvun aikana. Jos varakkain 10 

prosenttia jaettaisiin vielä pienimpiin osiin kuten varakkaimpaan viiteen prosenttiin, 

yhteen prosenttiin ja 0,1 prosenttiin, suhteelliset erot olisivat vielä suuremmat. 

Varakkaimman kymmenyksen osuus kokonaisvarallisuudesta on kasvanut noin 37 

prosentista 45 prosenttiin tarkastelujakson aikana. Varakkaimman viiden prosentin 

osuus kokonaisvarallisuudesta on kasvanut noin 24 prosentista 31 prosenttiin ja 

varakkaimman prosentin varallisuus on kasvanut noin 8 prosentista 13 prosenttiin 

kokonaisvarallisuudesta (Törmälehto 2015). Vähävaraisimman 50 prosentin 

kotitalouksista osuus kokonaisvarallisuudesta on tippunut noin 10 prosentista noin 

seitsemään prosenttiin, joten varakkain yksi prosentti on kasvanut lähes kaksi kertaa 

varakkaammaksi kuin vähävaraisin 50 prosenttia. Myös niin sanotun keskiluokan 

osuus on pienentynyt tarkasteluajanjaksolla. Keskiluokan osuus 
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kokonaisvarallisuudesta on laskenut myös viime vuosien aikana. Vaikka aineistot 

eivät ole täysin vertailukelpoisia, niin varallisuuserot Suomessa vaikuttavat olevan 

edelleen pienet eurooppalaisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa, mutta kehitys 

näyttää olevan kohti korkeampia varallisuuseroja. (Tilastokeskus, Kotitalouksien 

varallisuus) 

 

Kuva 11 Suomen kotitalouksien nettovarallisuuserojen suhteellinen kehitys (% kokonaisvarallisuudesta)  

vuosina 1987 - 2013 Lähde: Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus 

Kuvassa 12 on puolestaan kuvattu vuoden 2013 varallisuuden jakautumista eri 

varallisuustyyppeihin nettovarallisuuskymmenyksittäin absoluuttisia arvoja käyttäen. 

Keskimääräinen kotitalouden nettovarallisuus oli noin 195 000 euroa. Ylivoimaisesti 

suurin varallisuuden muoto on asuntovarallisuus. Asuntovarallisuuden merkitys on 

suuri etenkin keskiluokassa. Varakkaimmassa kymmenyksessä rahoitusvarojen osuus 

on suhteellisesti muita suurempi, sillä varakkain kymmenys omistaa noin 62 

prosenttia kaikista rahoitusvaroista. Osuus oli noin 45 prosenttia vuonna 1987, joten 

osuus on kasvanut lähes 50 prosenttia 26 vuoden aikana. Köyhin kymmenys, jonka 

varallisuuden nettoarvo on negatiivinen, omistaa enemmän omaisuutta kuin toiseksi 

köyhin kymmenys, jolla ei käytännössä ole velkoja eikä omaisuutta.  
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Kuva 12Pääomarakenne Suomessa vuonna 2013, euroina, varallisuus kymmenyksittäin Lähde: 

Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus 

Varallisuuserojen pitkän aikavälin kehityksen kannalta on myös oleellista tarkastella 

perintöjä. Kuvassa 13 on eritelty perinnön jakautumista varallisuuskymmenyksittäin 

vuosina 1990–2004.  Suomessa perinnön merkitys on suhteellisen pieni suhteessa 

kokonaisvarallisuuteen. Keskimäärin vuosina 2000–2004 perinnöksi saadun 

omaisuuden arvo oli 32 370 €. Varakkain kymmenesosa perinnön saajista puolestaan 

sai perinnöksi keskimäärin alle 90 000€ eli noin 13 prosenttia heidän 

nettovarallisuudestaan. Ylimmän kohortin keskimääräinen perintö on kuitenkin 

merkittävästi korkeampi kuin muilla kohorteilla. Vuosina 2000–2004 varakkaimpaan 

kymmenykseen kuuluvien saama perintö oli lähes kolme kertaa korkeampi kuin 

toiseksi varakkaimpaan kymmenykseen kuuluvilla. Perinnöt ovat myös kasvaneet 

tarkasteluajan jakson aikana. Vuosina 2000–2004 perinnöt olivat keskimäärin yli 

puolet suurempia kuin kymmenen vuotta aikaisemmin ja varakkaimman 

kymmenyksen saamat perinnöt olivat yli kaksi kertaa suuremmat. Uskoisin tämän  
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tarkemmin luvussa 3.6.(Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus.) 
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Kuva 13 Perinnön jakautuminen Suomessa varallisuuskymmenyksittäin, euroa Lähde: Tilastokeskus, 

Kotitalouksien varallisuus 

Paljonko on Suomen pääoman ja tulon suhde? Pääoman määrän ja tulojen 

estimoiminen on vaikeaa, joten eri lähteistä saaduilla arvoilla voi saada hieman eri 
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suhtautettuna noin 31 183 € (Tilastokeskus, Kansantalous). Credit Suissen (2015: 20) 

arvion mukaan Suomen väkilukuun suhtautettu varallisuus on noin 149 917 USD eli 

noin 137 539 €. Suomen pääoma/tulo-suhde olisi silloin 4,4 tai 440 prosenttia. 

Pikettyn (2014) aineistoon verrattuna tämä on merkittävästi vähemmän kuin 

esimerkiksi Ranskassa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja Italiassa, mutta samalla 
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3 MEKANISMIT VARALLISUUSEROJEN TAUSTALLA 

3.1 Teknologian kehitys ja rajatuotot 

Kuznets (1955) tutki tuloerojen ja talouskasvun suhdetta Yhdysvalloissa, 

Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja eräissä Saksan osavaltioissa. Hän päätyi 

lopputulokseen, että tuloerot kasvavat teollistumisen alkuaikoina, mutta kaventuvat 

ajan kuluessa. Gini-indeksi ja BKT muodostavat siis käänteisen U-muotoisen käyrän, 

jossa matala- ja korkeatuloisissa maissa on matalat tuloerot ja keskituloisissa maissa 

on korkeat tuloerot. Kuznets näkee tuloeroja kasvattavana voimana teollistumisen 

alkuaikoina esimerkiksi sen, että teollistuminen nostaa ensisijaisesti kaupunkilaisten 

tulotasoa, mutta vaikutus ei siirry maaseudulle välittömästi. Hän myös ehdotti, että 

teollistuneissa maissa varakkaat perheet saavat vähemmän jälkeläisiä, joten 

varallisuus ei pääse hajoamaan. Tuloeroja kaventavina voimina hän taas pitää vapaan 

talouden ja teknologian kehityksen aiheuttamaa niin sanottua luovaa tuhoa. Vanhojen 

yritysten osuus teollisuudessa ja niiden tulot vähenevät, uusien yritysten vallatessa 

alaa. Kuznets argumentoi, että alkuperäistä menestystä harvoin seuraa pitkä 

särkymätön putki menestystä uusilla nousevilla aloilla. Hän kirjoittaa, että tämän 

päivän menestyneet yrittäjät ovat harvoin eilisen menestyneiden yrittäjien lapsia. 

Kuznets ei myöskään uskonut korkeasti palkattujen ammattilaisten palkkojen 

pysyvän korkealla tasolla pitkän aikaa, ainakaan suhteessa matalapalkkaisiin 

ammattilaisiin. (Kuznets 1955)  

Tuloerojen kasvu teollisuusmaissa viime vuosikymmenten aikana ei ole sopinut 

Kuznetsin käänteiseen U-käyrään. Onkin esitetty, että 1990-luvulta lähtien 

teknologian kehitys on aloittanut uuden vaiheen. Informaatioteknologian kehityksen 

voidaan nähdä käynnistäneen samankaltaisen prosessin kuin teollistuminen 

aikoinaan, lisäten tuloeroja hetkellisesti. (Riihelä, Sullström, Tuomaala 2015.)  

Palkkaerojen kehitystä voidaan selittää teknologian ja koulutuksen välisenä 

kilpajuoksuna. Oletetaan työntekijän palkan olevan hänen rajatuottonsa suuruinen. 

Lisäksi oletetaan työntekijän tuottavuuden riippuvan erityisesti hänen osaamisestaan 

ja yhteiskunnassa olevasta kysynnästä ja tarjonnasta sille osaamiselle. Tällöin 

henkilöille, joiden osaamiselle on paljon kysyntää suhteessa tarjontaan ja joiden 

osaaminen on hyödyllistä yritysten tuottavuudelle, maksetaan korkeaa palkkaa. 
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Todellisuudessa palkkoihin vaikuttaa luonnollisesti useita muita muuttujia, mutta 

teoria tuo hyvin esille kaksi perimmäistä vaikuttavaa tekijää. Teknologia, jonka 

hyödyntämiseen tarvitaan osaavaa työvoimaa ja koulutus joka tuottaa osaamista. 

Koulutuksen pitää pysyä teknologian kehityksen mukana tarjotakseen tuottavimman 

teknologian käyttöön tarvittavaa osaamista. Jos koulutusjärjestelmä kouluttaa liikaa 

tai liian vähän työntekijöitä eri toimialoille, se voi näkyä tuloerojen kasvuna ja 

ihmispääoman epätehokkaana hyödyntämisenä. (Piketty 2014: 304–307.)  

Golding ja Katz (2007) löysivät tutkimuksessaan merkittävän negatiivisen 

korrelaation korkeakoulusta valmistautuneiden suhteellisen määrän ja 

korkeakoulusta valmistuneiden palkkapreemion välillä. He tutkivat koulutuksen 

kehitystä Yhdysvalloissa vuodesta 1915 vuoteen 2005. Korkeakoulun (college) 

käynneiksi määriteltiin ihmiset joilla on 16 vuotta koulutusta ja heidän palkkaansa 

verrattiin 12 vuotta koulutusta (high school) saaneisiin. Heidän mukaansa kymenen 

prosentin lisäys korkeakouluun verrannollisen koulutuksen suhteelliseen määrään 

vähentää korkeakoulusta valmistuneiden palkkapreemiota 6,1 prosenttia. 

Korkeakoulusta valmistuneiden määrän nopea kasvu vuodesta 1915 vuoteen 1980 

laski merkittävästi tuloeroja, korkeakoulutetun työn kysynnän kasvusta huolimatta. 

Suhteellisesti pienempi korkeakoulusta valmistuneiden määrä vuoden 1980 jälkeen 

on lisännyt korkeakoulusta valmistuneiden palkkasumman osuutta verrattuna 

ihmisiin ilman korkeakoulutusta (ks. esim. kuva 6).  12 vuotta koulutusta saaneiden 

palkkapreemio ei ole noussut vastaavasti ja he ansaitsivat vuonna 2005 suhteellisesti 

vähemmän kuin vuonna 1915. Tämä selittyy high school -tason koulutuksen määrän 

kasvulla. (Golding & Katz 2007.) 

3.2 Pikettyn vuokrateoria 

Pikettyn (2014) tutkimus käsittelee tuloeroja, pääoman kasautumista ja tulonjakoa. 

Kansantulo voidaan jakaa pääomatuloon ja ansiotuloon. Tuloerot voidaan jakaa 

näiden luokkien sisäisiin tuloeroihin ja näiden luokkien välisiin tuloeroihin. Pikettyn 

mukaan äärimmäisen taloudellisesti epätasa-arvoiset yhteiskunnat voidaan jakaa 

kahteen ryhmään sen perusteella miten varallisuus on hankittu. Perinteinen 

mekanismi on yhteiskunta, jossa varallisuus on periytynyt vuosisatojen ajan ja 

tiivistynyt pienen ihmismassan hallintaan kuten esimerkiksi vallankumousta 

edeltäneessä Ranskassa ja monissa muissa Euroopan maissa. Tällöin peritty 
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omaisuus on ensiarvoisen tärkeää vaurastumisen kannalta ja varallisuus tuottaa 

suhteellisen korkeaa tuottoa. Piketty kuvailee tällaista yhteiskuntaa 

”hyperparitokraattiseksi” tai vuokranantajien yhteiskunnaksi. Tällaisessa 

yhteiskunnassa siis ansiotulon ja pääomatulon väliset tuloerot dominoivat 

taloudellisen epätasa-arvon kehitystä. Toinen yhteiskunta tyyppi, jossa 

varallisuuserot voivat kasvaa suuriksi on 2000-luvun Yhdysvaltojen johtajien ja 

supertähtien hallitsema "hypermeritokratinen" järjestelmä, jossa yksilöt voivat 

omalla työllään saavuttaa valtavia omaisuuksia. Tällaisessa yhteiskunnassa 

ansiotulojen sisäiset erot dominoivat taloudellisen epätasa-arvon syntyä. 

Käytännössä erot kahden järjestelmän välillä ovat kuitenkin pieniä ja molemmat 

mekanismit voivat vaikuttaa samaan aikaan. (Piketty 2014: 263–267)  

3.2.1 Kapitalismin toinen fundamentaalinen laki 

Piketty (2014: 166) korostaa kirjassaan varallisuuden kertymisen merkitystä matalan 

kasvun aikana. Tätä kuvaa ”kapitalismin toinen fundamentaalinen laki” eli pääoman 

ja tulon suhde joka on tasapainossa yhtä suuri kuin säästämisasteen ja kansantulon 

kasvuvauhdin osamäärä eli: 

β =
s

g
, 

missä s on pitkän aikavälin nettosäästämisaste ja g on talouden kasvunopeus. 

Kyseessä on versio Harrod (1939) ja Domarin (1946) tunnetusta kaavasta, 𝑔 = 𝑠/𝛽, 

missä pääoman ja varallisuuden suhde, β, oletettiin teknologiasta riippuvaksi 

vakioksi ja talouden kasvunopeus määräytyy yksin säästämisen pohjalta (Piketty 

2014: 231). Tasaisessa kasvussa 𝛽 =  𝑠 𝑔⁄  tulee pääoman kertymisfunktiosta, 

𝑊𝑡+1 = 𝑊𝑡 + 𝑆𝑡, missä 𝑊𝑡 on pääoman määrä periodilla t, 𝑆𝑡 on nettosäästöt 

periodilla t ja 𝑌𝑡on periodin t, kansantulo. Tämä voidaan kirjoittaa muotoon: 𝛽𝑡 =

𝑊𝑡 𝑌𝑡⁄ , mistä saadaan: 

𝛽𝑡+1 =  
𝛽𝑡 + 𝑠𝑡

1 + 𝑔𝑡
,  



39 

missä 1 + 𝑔𝑡 = 𝑌𝑡+1 𝑌𝑡⁄  on talouskasvu ja 𝑠𝑡  =  𝑆𝑡 𝑌𝑡⁄  on nettosäästämisaste. Pitkän 

aikavälin tasaisella kasvulla s = 𝑠𝑡 ja g = 𝑔𝑡 eli 𝛽𝑡 = 𝛽 =  𝑠 𝑔⁄ . Pitkällä aikavälillä 

pääoman kertymiseen vaikuttaa siis säästöaste ja talouskasvu.  Pitkällä aikavälillä 

tuotannon kasvu, g, riippuu tuottavuudesta ja väestön kasvusta. (Piketty & Zucman 

2014: 42.) 

Jos säästämisaste, s, on 12 % vuodessa ja talous kasvaa 2 % vuodessa, pitkällä 

tähtäimellä pääoman ja tulon suhde, β, tulee olemaan 600 %, koska vain silloin 

pääoma kasvaa samaa tahtia kuin talous. Jos talouskasvu hidastuu 1 %:iin ja 

säästämisaste pysyy 12 %:ssa, niin pääoma/tulo-suhde kasvaa 1200 %:iin. Jos 

pääomatulo suhde on 600 %, se tarkoittaa, että valtiossa on säästetty kuuden vuoden 

kansantulon verran pääomaa.  Piketty (2014: 166) kutsuu tätä suhdetta kapitalismin 

toiseksi fundamentaaliseksi laiksi.  Hitaasti kasvavassa yhteiskunnassa 

menneisyydessä kerätyllä vauraudella on merkittävämpi rooli kuin yhteiskunnassa 

joka kasvaa nopeasti, mitä ilmentää sen suurempi pääoma/tulo-suhde. 

Yhteiskunnassa, jossa on matala pääoma/tulo-suhde, on yleensä myös matalampi 

kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Vaikka säästämisen ja kasvun suhde on 

periaatteessa virtasuurre, Piketty käyttää kaavaa myös määrällisten erojen 

tarkasteluun (Jones 2014). Tämä on mahdollista puhuttaessa todella pitkän aikavälin 

trendeistä. On selvää, että lyhyen aikavälin säästämisen tai kasvun vaihtelu ei johda 

pääoma tulorakenteen radikaaliin muutokseen. Kaava, 𝛽 =  𝑠 𝑔⁄ , toimii ainoastaan 

puhuttaessa ihmisten keräämästä pääomasta. Jos esimerkiksi suuri osa pääomasta on 

jotain luonnonvaraa, kuten öljyä, pääoma/tulo-suhde voi olla hyvin korkea ilman 

merkittäviä säästöjä. Toinen vaatimus kaavan käytölle on, että pääoman arvo kasvaa 

samaa tahtia kuin yleinen hintatason. Jos pääoman, kuten kiinteistöjen, arvo kasvaa 

yleistä hintatasoa nopeammin, myös pääoma/tulo-suhde kasvaa ilman säästämisen 

lisäämistä. Pääoma/tulo-suhteen lyhyen ajanjakson vaihtelut johtuvat kiinteistöjen ja 

etenkin osakkeiden arvonvaihtelusta ja talouskasvun nopeudesta. Piketty ennustaa 

säästämisasteen asettuvan noin 10 prosentin paikkeille ja talouskasvun olevan 1,5 

prosentin luokkaa tämän vuosisadan jälkipuoliskon ajan. Tämä tarkoittaisi 

pääoma/tulo-suhteen nousevan 700 %:iin pitkällä tähtäimellä. (Piketty 2014: 100–

101, 164–180.)  

Pääoma/tulo-suhde voidaan määritellä säästämisen ja kasvun kautta Solow’n (1956) 

ja Swanin (1956) kasvumallin avulla. Oletetaan Cobb-Douglas (1928) 
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tuotantofunktio ja korvattavat tuotannontekijät. Ratkaisemalla Solow’n ja Swanin 

(1956) kasvumalli, tasaisen kasvun säästämisen ja tuotannon suhde voidaan kirjoittaa 

muotoon: 

�̇� =
�́�

(𝑛 + �́�  + 𝛿)
, 

missä �̇� on väestöön suhteutettu tasaisen kasvun pääoma-tuotanto-suhde, �́� on 

bruttosäästämisaste, 𝑛 on väestönkasvu, �́� on keskitulon kasvu ja δ on pääoman 

arvonalennus. Pikettyn käyttämä talous kasvu, g, on siis väestön kasvun ja keskitulon 

kasvun summa 𝑛 + �́� . Nettosäästämisaste, s, on todelliset uudet investoinnit eli 

bruttosäästämisasteen ja pääoman arvonalennuksen erotus, 𝑠 = �́� − 𝛿𝑊 𝑌⁄ . 

Pääoma/tulo-suhde siis laskee väestön, n, tai keskitulon, ǵ, kasvaessa. Solow’n 

(1956) ja Swanin (1956) kasvumallissa pääomaksi lasketaan pelkästään ihmisten 

tuottama varallisuus, eikä maata tai luonnonvaroja. Piketty (2014: 45–47) kuitenkin 

laskee myös nämä varallisuudeksi. Piketty ei myöskään erottele tuottavaa ja 

tuottamatonta pääomaa, vaan pääoma on varallisuutta, jota voidaan ostaa ja myydä. 

(Jones 2014) 

Krusell ja Smith (2015) argumentoivat, että yksinkertaistettu muoto yhtälöstä 

korostaa tuloksia ääritapauksissa. Esimerkiksi pääoman arvonalennus, 𝛿, korreloi 

pääoman määrän kanssa, eikä nettosäästämistä voi pitää vakiona tulotasoon nähden. 

Tutkimuksessaan he osoittavat, että vaikka Pikettyn käyttämä pääoma-tuotanto-

suhde ja perinteinen oppikirjassa käytetty pääoma-nettotuotanto-suhde tuottavat 

saman tuloksen vakaassa kasvussa, tulokset eroavat merkittävästi kun arvoja 

muutetaan hieman. Perinteinen suljetun talouden kirjanpito yhtälö on: 𝑐𝑡 + 𝑖𝑡 = 𝑦𝑡, 

missä kulutus, c, ja investoinnit, i, ovat yhtä kuin tuotanto, y, aikana t. Pääoman, k, 

kehitys on: 𝑘𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝑘𝑡 + 𝑖𝑡, eli pääoma arvonalennuksen jälkeen ja tehdyt 

investoinnit. Perinteisessä mallissa säästäminen on 𝑖𝑡 = �́�𝑦𝑡, eli vakio osuus 

bruttotuloista. Pikettyn mallissa taas 𝑘𝑡+1 − 𝑘𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝛿𝑘𝑡 = 𝑠(𝑦𝑡 − 𝛿𝑘𝑡), eli 

pääoman kasvu on yhtä suuri kuin nettoinvestoinnit, joka on yhtä kuin vakio, s, 

osuus nettotuloista. Perinteisessä mallissa säästöt ovat siis osuus bruttotuloista ja 

Pikettyn mallissa nettotuloista. (Krusell ja Smith 2015)  
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Tasapainoisella kasvu-uralla molemmat versiot antavat saman tuloksen. Piketty 

(2014: 93–96) kuitenkin ennustaa talouskasvun tulevan laskemaan tulevaisuudessa, 

mikä johtaisi pääoman ja tulon suhteen voimakkaaseen kasvuun pitkällä aikavälillä. 

Teorioiden erot tulevat esille siitä miten säästäminen sopeutuu matalan kasvun 

aikaan. Perinteisessä mallissa bruttosäästöaste on vakio, mutta nettosäästöaste on 

endogeeninen muuttuja. Pikettyn mallissa taas nettosäästöaste on vakio ja 

bruttosäätöaste on endogeeninen muuttuja. Eli Pikettyn mallissa muutoksiin kasvussa 

reagoivat bruttosäästöt ja perinteisessä mallissa nettosäästöt. Tämä ylikorostaa 

Pikettyn mallissa pääoman kertymistä matalan kasvun aikana. Krusell ja Smithin 

(2015) mukaan Pikettyn (2014) teoria perustuu kriittisillä osin säästöteoriaan, joten  

Pikettyn käyttämä kapitalismin toiseen lakiin pohjautuva komparatiivisen statistiikan 

laskelma, jossa nettosäästäminen on positiivinen vakio, on huono ratkaisu, etenkin 

käytettäväksi matalan kasvun aikana, kuten Pikettyn tutkimuksessa. Heidän 

mukaansa Solow’n-malli, jossa on vakioitu bruttosäästämisaste antaa paremmin 

aineistoon sopivat tulokset. Parhaat tulokset he saivat intertemporaalisella 

hyödynmaksimointi ongelman ratkaisulla. (Krusell ja Smith 2015.) 

3.2.2 Kapitalismin ensimmäinen fundamentaalinen laki 

Toinen merkittävä käsite Pikettyn (2014: 52) kirjassa on kapitalismin ensimmäinen 

fundamentaalinen laki eli pääomatulon osuus kansantulosta α = r × β, missä r on 

pääoman tuottavuus, eli pääomatulojen ja pääoman suhde, ja β on pääoman ja 

tuotannon suhde. Jos esimerkiksi β= 600 % ja r = 5 %, silloin α = r × β =  30 %, eli 

pääoma on kuuden vuoden tuotannon arvoinen ja pääoman tuottavuus on 5 % 

vuodessa, siitä seuraa että pääoman osuus tuotannosta on 30 %. Työn osuus tulosta 

on siten 70 %. Tämä on kirjanpidollinen tosiasia eli nämä kolme muuttujaa eivät ole 

itsenäisiä toisistaan, vaan kaksi muuttujaa aina määrittää kolmannen. Tämä 

yksinkertainen kaava yhdistää kolme Pikettyn pääkäsitettä: pääoman ja tulon 

suhteen, pääoman tuottavuuden ja pääoman osuuden tuottavuudesta. Lukuja β= 600 

%, r = 5 % ja α = 30 % voidaan pitää tyypillisinä länsimaille. Koska Afrikassa tulot 

olivat 5 % pienemmät kuin tuotanto, tämä tarkoittaisi sitä, että lähes 20 % Afrikan 

pääomasta on Afrikan ulkopuolisessa omistuksessa. Olettaen että ulkomaiset 

sijoittajat omistavat lähinnä teollisuuskapasiteettia eivätkä asuntoja tai muuta 

pääomaa, Afrikan tuotantopääomasta saattaa olla maanosan ulkopuolisessa 

omistuksessa lähes 50 %. (Piketty 2014: 52–55, 67–69)  
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Pääoman siirtymisen köyhempiin maihin voidaan nähdä johtuvan suhteellisesti 

vähäisen sijoituspääoman aiheuttamasta suuremmasta pääoman rajahyödystä. Eli 

sijoittamalla yksi euro Afrikkaan voidaan saada suurempia voittoja kuin sijoittamalla 

yksi euro teollisuusmaihin. Tämän voidaan ajatella johtavan konvergenssiin eli 

tuloerojen tasaantumiseen (ks. esim. Aghion & Williamson 1998). Piketty (2014: 69–

71) kuitenkin korostaa kirjassaan sitä, että tuotannon lisääntyminen ei välttämättä 

johda paikallisten tulojen lisääntymiseen, vaan se voi johtaa entistä suurempiin 

tulonsiirtoihin mantereen ulkopuolelle. Hän myös argumentoi, että useat viime 

aikoina teollistuneet maat, kuten Etelä-Korea, Taiwan, Japani ja Kiina, eivät 

teollistuneet ulkomaalaisten sijoitusten ansiosta vaan rahoittivat itse oman 

teollistumisensa. Toisaalta maat joissa on ollut suuria ulkomaisia sijoituksia, kuten 

entiset siirtomaat, eivät ole teollistuneet samalla tavalla, koska ulkomaiset sijoitukset 

ovat tukeneet aloja, joilla ei ole suurta kehityspotentiaalia, kuten maatalous ja raaka-

ainetuotanto. Ulkomaalaisella rahalla rahoitetut investoinnit tarkoittavat myös 

voittojen siirtymistä ulkomaille. Ulkomaiset omistukset voivat myös aiheuttaa 

poliittista epävakautta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maiden pitäisi sulkeutua 

ulkomaan kaupalta. Avoin talous ja ulkomaankauppa ovat selvästi auttaneet Aasian 

nousevien talouksien kehitystä.  (Piketty 2014: 22–27, 67–71) 

Piketty (2014: 174–178) selittää 1970-luvulla alkaneen yksityisen varallisuuden 

kasvua hidastuneen talouskasvun ja korkean säästämisasteen yhteisvaikutuksella. 

Kuten Napoleonin sotien jälkeisessä Englannissa, myös 1970-luvun jälkeen 

teollisuusmaissa valtion köyhtyminen tarkoitti luotonantajien vaurastumista. Useissa 

rikkaissa teollisuusmaissa korkea säästämisaste korreloi valtion velkaantumisen 

kanssa. Esimerkiksi Italiassa vuosina 1970–2010 yksityinen säästämisaste oli 

15 prosenttia kansantulosta, josta yksi kolmasosa oli sijoitettu valtion velkakirjoihin. 

Eli kokonaissäästämisaste oli noin 10 prosenttia. Tällä ajanjaksolla Italian julkiset 

investoinnit olivat jopa 6 prosenttiyksikköä pienemmät kuin valtion alijäämä. Eli 

valtio käytti velkoja juoksevien menojen kattamiseen. Italian yksityinen pääoma oli 

noin 250 prosenttia kansantulosta vuonna 1970 ja se kasvoi lähes 700 prosenttiin 

vuonna 2010.  Italian yksityisen pääoman kasvusta lähes yksi neljännes oli velkaa 

veronmaksajilta luotonantajille (Piketty 2014: 129–134, 173–187.) 
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3.2.3 Pääoma kasvaa taloutta nopeammin 

Pikettyn (2014: 350–353) tärkeimpiä varallisuuseroja kasvattavia voimia on ero 

vuokratulon ja talouskasvun välillä. Kun vuokratulot eli laajassa mielessä pääomasta 

saatava tuotto on jatkuvasti suurempi kuin talouden kokonaiskasvu, on seurauksena 

se, että pääomaa omistavat henkilöt vaurastuvat nopeampaa kuin keskiverto 

kansalainen.  Yksinkertaisesti ilmaistuna 𝑟 >  𝑔, missä r on pääoman tuottavuus ja g 

on talouden kasvuvauhti. Talouden kasvuvauhdin ja pääoman tuottavuuden 

erotuksella, r – g, voidaan mitata tuloerojen kehitystä, jos kaikki pääoma sijoitetaan 

uudelleen. Jos pääomatulosta on mahdollista säästää talouskasvua suurempi osuus, 

sijoitusomaisuus kasvaa nopeampaa kuin talous keskimäärin, ja pääoma alkaa 

keskittyä yhä harvempien käsiin ja yhä suuremmiksi omaisuuksiksi. Tämä johtaa 

yhteiskuntaan, jossa omaisuudella ja perinnöllä, eikä työpanoksella, on dominoiva 

asema yhteiskunnan tulonjaossa. Tällaista yhteiskuntaa voidaan kuvailla 

vuokranantajien yhteiskunnaksi. Esimerkkinä tällaisesta yhteiskunnasta voidaan pitää 

maailmansotia edeltävää Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskassa vuosina 1820 – 1913 

pääomantuotto oli noin viiden prosentin luokkaa ja talouskasvu noin yhden prosentin 

luokkaa. Pääomatulo oli noin 40 prosenttia kansantulosta ja säästämällä neljäsosan 

tästä, saatiin kymmenen prosentin säästämisaste. Tällöin varallisuus pääsi 

keskittymään. Eron pääoman tuoton ja talouskasvun välillä huomaa selvästi kuvasta 

14, jossa on sekä pääoman puhdas tuotto että todellinen tuotto verojen ja pääoman 

menetyksen jälkeen ja maailman tuotannon kasvu. (Piketty 2014: 350–364.)  
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Kuva 14Pääoman tuottoprosentti ja tuotannon kasvu Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Kuvassa 14 tulee esille koko Pikettyn (2014) kirjan ydinajatus. 1900-luvulla olemme 

eläneet historiallisen poikkeuksellista aikaa, jolloin pääomasta saatu tuotto on ollut 

alhaisempi kuin talouskasvu. Tämä on mahdollistanut keskiluokan nousun ja 

tuloerojen kaventumisen. Pikettyn ennusteen mukaan tämä aika tulee kuitenkin 

päättymään ja r > g dynamiikka vie meidät takaisin ennen maailmansotia 

vallinneeseen tilanteeseen. Piketty ennustaa talouskasvun jäävän pysyvästi pitkällä 

tähtäimellä alhaiselle tasolle. Hänen keskimmäisessä skenaariossaan varakkaissa 

maissa väestöä kohden lasketun talouskasvun arvioidaan olevan noin 1,2 prosenttia 

vuodessa. (Piketty 2014: 350–366.) 

Yksinkertaisten oppikirjamallien mukaan pääomatuoton, r, pitäisi olla pääoman 

rajatuoton suuruinen, eli viimeiseksi lisätyn yksikön tuoma tuotoksen lisäys. Pitkän 

aikavälin pääoman kertymistä arvioidessa pitää tietää, kuinka nopeasti pääomatuotto 

laskee pääoman kasvaessa. Pääomatuottoon vaikuttaa pääoman määrän lisäksi 

teknologia, eli mihin pääomaa käytetään ja kuinka paljon pääomaa voidaan korvata 

ihmistyöllä. Tätä kutsutaan substituutiojoustoksi. Oletetaan tuotantofunktio:  

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = (𝑎𝐾
𝜎−1

𝜎 + (1 − 𝑎)𝐿
𝜎−1

𝜎 )

𝜎−1

𝜎
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missä Y on tuotanto, a on suhde parametri, L on työn määrä, K on pääoman määrä ja 

σ on pääoman ja työvoiman välinen substituutiojousto. Sen suuruus määrää pääoman 

osuuden kansantulosta kehityksen pääoma/tulo-suhteen kasvaessa. Pääoman 

tuottavuus on 𝑟 = 𝐹𝐾 = 𝑎𝛽1−𝜎, missä 𝛽 = 𝐾 𝑌⁄ . Pääoman osuus tuotannossa on: 

𝛼 = 𝑟𝛽 = 𝑎𝛽
𝜎−1

𝜎  

Eli jos σ > 1, niin pääoma/tulo-suhteen, β, noustessa pääoman rajatuotto, r, laskee 

vähemmän kuin pääoma/tulo-suhteen nousu eli pääoman osuus tuotannossa, α, 

kasvaa. Jos σ < 1, niin pääoman osuus tuotannossa laskee pääoma/tulo-suhteen 

kasvaessa. Jos σ = 1, niin kyseessä on Cobb-Douglas (1928) tuotantofunktio, missä 

pääoman määrän muutos ja pääoman tuottavuus korvaavat toisensa ja pääoman 

osuus tuotannosta on vakio suhteessa pääoman määrän ja määräytyy puhtaasti 

teknologian tason perusteella. (Piketty & Zucman 2014: 47–49) 

Empiirisen aineiston perusteella pääomalla on laskevat rajatuotot, mutta pääoman ja 

työn substituutiojousto on suurempi kuin yksi, luultavasti noin 1,3–1,6. Eli pääoman 

osuus tuotannossa kasvaa pääoman määrän kasvaessa, mutta vähemmän kuin 

pääoman määrä kasvaa. Pääoman tuotto, r, siis vähenee pääoman määrän, β, 

kasvaessa, mutta suhteessa vähemmän kuin β:n kasvu, milloin myös pääoman osuus 

tuotannosta, α, kasvaa. Toisin sanoen määrä dominoi laatua. Emme ainakaan 

toistaiseksi ole päässeet tilanteeseen, missä pääomalla ei olisi tuottavaa käyttöä. 

Kuvassa 15 näkyy Pikettyn arvio pääoman tuotosta ja pääomantulon osuudesta 

kansantulossa. Pääoman tuhoutuessa maailmansotien aikaan pääomatulon osuus 

kansantulosta, laskee, mutta pääoman tuotto, r, nousee. Pääoman osuuden kasvua 

tuotannossa on vaikea ennustaa pitkällä tähtäimellä. Viime aikoina sitä on nostanut 

muun muassa pääoman kasvanut neuvotteluvoima suhteessa työntekijöihin, kun 

pääomasta on tullut kansainvälistä. Pääoman käyttöä myös säännellään kevyemmin 

kuin työvoiman. Toisaalta taas kasvanut koulutustaso on lisännyt työn merkitystä 

kansantulossa (Piketty 2014: 216–230)  
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Kuva 15Pääomatulon osuus ja pääoman tuotto Ranskassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa Lähde 

Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Pääomatulon osuus kansantulosta näyttää olevan riippuvainen pääoman määrästä. 

Historiallisesti se on muuttunut samalla tavalla kuin pääoman osuus kansantulosta, 

mutta muutokset eivät ole olleet yhtä voimakkaita, sillä pääoman tuotto nousee 

pääoman määrän laskiessa. Kuvassa 15 on esitetty pääomatulon osuutta sekä 

pääoman tuoton kehitystä Ranskassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa. 

Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja Ranskassa, pääomatulon osuus kansantulosta oli 

1800-luvun lopussa noin 30 – 45 prosenttia ja 1900-luvun alun kriisien jälkeen 20–

30 prosenttia. Pääoman havaittu tuottoprosentti on 5 -7 prosentin välillä, pois lukien 

matalan pääoman kausi vuosien 1910 ja 1970 välillä, jolloin pääoman havaittu 

tuottoprosentti ylittivät jopa 12 prosenttia vuodessa. Piketty (2014: 205-206) 

argumentoi, että pääomatuottoa arvioidessa ei ole otettu huomioon kaikkia pääoman 

hallinnan kuluja, kuten portfolion suunnitteluun käytettyä aikaa, vaikka virallisten 

sijoituspalveluiden kulut luonnollisesti otetaankin huomioon. Tämä on pyritty 

ottamaan huomioon ”puhdasta” pääomatuloa arvioidessaan. Keskimäärin Piketty 

arvioi pääoman tuottoprosentin olevan 1 – 2 prosenttia pienempi, kun otetaan 

huomioon pääomaan hallinnointiin käytetty aika. Piketty arvioi pääoman 

hallinnointiin käytetyn ajan olleen erityisen suuri maailmansotien jälkeisenä 

uudelleen rakennuksen aikana, jolloin suhteellisen pienen pääomakannan 

tuottoprosentit olivat merkittävästi keskivertoa suuremmat. Pääoman puhtaan 

keskituoton arvioidaan olleen suhteellisen vakio, yleensä noin 4-5 prosenttia 
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vuodessa. Syy pääomasta saatavalle suhteellisen tasaisesti korkealle tuotolle löytyy 

ihmisten aikapreferenssissä. Ihmiset ovat valmiita luopumaan tämän päivän 

kulutuksestaan vain suurempaa tulevaisuuden kulutusta vastaan ja vaativat täten 

korkoa sijoitukselleen. Kun pääoman tuottoa ajattelee ihmisten sisäisten 

aikapreferenssien kautta, on helppo ymmärtää, että se on pysynyt melko 

muuttumattomana ja yleensä talouskasvua korkeampana. Myös sosiaaliset, poliittiset 

ja institutionaaliset tekijät vaikuttavat toki asiaan. (Piketty 2014: 205–230, 359) 

Pääoman tuotto voi myös olla hyvin erilainen eri sijoituskohteissa ja erikokoisille 

omaisuuksille. Pienet summat rahaa käyttötilillä eivät tuota juuri mitään tai 

menettävät arvoaan inflaation myötä. Näiden osuus kokonaisvarallisuudesta on noin 

3-4 prosenttia, jos mukaan lasketaan säästötilit, osuus nousee vähän yli 5 prosenttiin. 

Asuntojen arvo on noin puolet kokonaispääomasta ja niiden tuottamat vuokratuotot 

ovat noin 3-5 prosenttia asunnon arvosta vuodessa. Osakesijoitukset voivat tuottaa 

merkittävästi enemmän. Pääomatuottoon vaikuttaa myös pääoman määrä. Varakkaat 

ihmiset voivat palkata parempia sijoitusneuvojia ja sijoittaa rahastoihin joihin 

vaaditaan suurta alkupääomaa. Varakkailla ihmisillä voi myös olla parempi 

riskinsietokyky. Pääoman jakautuminen eri sijoituskohteisiin muuttuu siirryttäessä 

ylöspäin varakkuusasteikolla. Erityisesti tämä on huomattavissa asunnon ja 

sijoituspääoman, kuten osakkeiden ja rahastojen suhteessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 

pääomalla olisi skaalatuottoja. Jos pääoman keskimääräinen tuotto olisi 4 prosenttia, 

Pikettyn (2014: 431) mukaan olisi täysin mahdollista että varakkaimmat saisivat 6 -7 

prosenttia ja heikommassa asemassa olevat 2-3 prosenttia tuottoa. Taulukossa 2. on 

kuvattu taloudellista kasvua eri varallisuusluokissa koko maailman tasolla vuodesta 

1987 vuoteen 2013.  (Piketty 2014: 430–436.) 
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Taulukko 2Varakkaimpien varallisuuden kasvunopeus vuosina 1987–2013 

 
Keskimääräinen todellinen kasvu vuodessa (%) 

Varakkaimmat 1/100 miljoonaa 

Varakkaimmat 1/20 miljoonaa 

Keskiverto varallisuus 

Keskiverto tulo 

Maailman populaatio 

Maailman BKT 

6.8 

6.4 

2.1 

1.4 

1.9 

3.3 

Lähde Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Taulukossa ihmiset on jaettu luokkiin varallisuuden mukaan. Ylimmässä luokassa on 

vain yksi sadasta miljoonasta aikuisesta eli yhteensä vain noin 45 henkilöä vuonna 

2010. Toiseksi ylimmässä luokassa on yksi kahdestakymmenestä miljoonasta eli 

noin 225 henkilöä vuonna 2010. Luokat ovat äärimmäisen pieniä jopa 

kansainvälisessä mittakaavassa. Kasvulukemat kuitenkin tukevat hypoteesia 

pääoman skaalatuotoista, molemmissa huippurikkaiden kategorioissa varallisuus 

kasvoi yli kolme kertaa nopeampaa kuin keskimäärin. Kokonaisuudessaan 1/100 

miljoonasta rikkaimman omaisuus kasvoi hieman yli 0,1 prosentista maailman 

yksityisvarallisuudesta hieman yli 0,3 prosenttiin ja 1/20 miljoonasta rikkaimman 

osuus kasvoi noin 0,3 prosentista noin 0,9 prosenttiin.  Eli heidän osuutensa 

maailman yksityisvarallisuudesta kolminkertaistui alle kolmessakymmenessä 

vuodessa. (Piketty 2014: 435–436.) 

Toinen hyödyllinen lähde suurien pääomatulojen tarkastelulle on Yhdysvaltalaisten 

yliopistojen säätiöpääoman kehitys, sillä yliopistot julkaisevat vuosittain tarkan 

selonteon varallisuudestaan. Yhteensä Yhdysvaltojen yliopistot hallinnoivat noin 400 

miljardin dollarin omaisuutta vuonna 2010, joista suurin osuus oli Harvardin 30 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c
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miljardia dollaria. Inflaatio, hallinta- ja rahoituskustannukset huomioiden tuotto tällä 

pääomalla on suuri, vuosina 1980–2010 keskimäärin noin 8,2 prosenttia vuodessa. 

Tämäkin tukee hypoteesia pääoman skaalatuotoista, sillä pääoman tuotot korreloivat 

pääoman määrän kanssa. Harvardin, Yalen ja Princetonin yliopistot yltävät 10,2 

prosentin vuosituottoon ja pienimmät 6,6 prosentin vuosituottoon, mikä on silti 

enemmän kuin keskimääräinen viiden prosentin pääomantuotto. Lahjoituksia ei ole 

laskettu mukaan näihin lukuihin, niiden arvo on 10 – 20 prosenttia pääomatuotosta. 

Suuri pääoma mahdollistaa kalliiden asiantuntijoiden palkkaamisen 

sijoitusneuvojiksi. Harvard käyttää sijoitustensa hallintaan lähes 100 miljoonaa 

dollaria vuodessa.  Tämä on vain 0,3 prosenttia kokonaispääomasta, mutta 

mahdollistaa useita prosenttiyksiköitä suuremmat vuosituotot. Luonnollisesti kaikilla 

ei ole varaa palkata 100 miljoonan dollarin asiantuntijoita, eikä siinä olisi 

taloudellista järkeä kuin todella suurilla omaisuuksilla. Yksikään yliopisto ei käytä 

yli prosenttia pääomasta hallinnointi kustannuksiin, vaan yleensä vain alle puoli 

prosenttia. Skaalatuottojen lisäksi yliopistoilla ja muilla säätiöillä on tiettyjä etuja 

yksityishenkilöihin verrattuna. Säätiöt eivät maksa yhtä paljon veroja kuin 

yksityishenkilöt, eivätkä ne ole alttiita samanlaisille sisäisille kriiseille kuin 

yksityishenkilöt. Toisaalta yksityishenkilön ja säätiön raja voi olla hämärä. Säätiö voi 

hallinnoida suurta osaa varakkaan perheen varallisuudesta, rajoittaen perillisten 

oikeuksia varojen käyttämiseen. Lisäksi yksityinen perhesäätiö ja perheen 

hyväntekeväisyyssäätiö voivat toimia rintarinnan. (Piketty 2014: 447–452.) 

3.3 Pareto-jakauma 

Pareto pyrki analysoimaan varallisuuserojen kehitystä 1800-luvun lopun Euroopassa 

(Piketty 2014: 366). Hän kehitti teorian varallisuuserojen pysyvyydestä, jonka 

mukaan 20 prosenttia ihmisistä tulee omistamaan 80 prosenttia varallisuudesta. Tätä 

kutsutaan 80/20 säännöksi ja se ilmenee luonnossa useissa eri viitekehyksissä, 80/20-

jakauman yleisempää muotoa kutsutaan Pareto-jakaumaksi (Newman 2006). Piketty 

kritisoi Paretoa kovin sanoin. Hän muun muassa syyttää Paretoa poliittisuudesta, 

puutteellisen aineiston käyttämisestä ja tuloksien väärentelystä.  Piketty myös kritisoi 

Pareto-jakauman käyttöä, sillä tulokset riippuvat paljon muuttujille annetuista 

arvoista. (Piketty 2014: 366–368.)  
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Yksinkertaisesti ilmaistuna Pareto-periaatteella tarkoitetaan ajatusta siitä että 

siirryttäessä ylöspäin tuloasteikossa, pienemmän ihmisjoukon hallussa on aina 

suhteellisesti suurempi osuus tuloista. Jos tulot ovat Pareto-jakautunut 

satunnaismuuttuja, niin todennäköisyys että tulot ylittävät jonkun tietyn rajan ovat: 

Pr[𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡 > 𝑦 ] =  𝑦−1/η. Eli osuus ihmisistä, joilla on suurempi osuus tuloista kuin y 

on suhteellinen y:n potenssiin -1/η. Osuus tuloista, joka menee ylimmälle 

prosenttiosuudelle, ρ, voidaan ilmaista kaavalla  
100

ρ

η−1
. Eli osuus riippuu suoraan 

muuttujasta η. Jos η=0,5, niin ylimmälle prosentille menee osuus 1000,5−1 1⁄ = 0,1 

eli 10 %. Nousu η:ssä johtaa suoraan ylimmän luokan osuuden kasvuun. 

Yhdysvalloissa η:n arvo on nykyään noin 0,6 eli ylin prosentti saisi noin 100/1^0,6-

1=0,158 eli 15,8 %:ia kansantulosta. Vastaavasti ylin kymmenys saisi noin 

100/10^0,6-1=0,40 eli 40 %:ia kansantulosta. (Jones 2014). Näinkin yksinkertaisella 

kaavalla saadut tulokset vastaavat empiirisesti saatuja arvoja. Pikettyn (2014) 

aineiston mukaan korkeatuloisin prosentti Yhdysvalloissa saa noin 18 % 

kansantulosta ja ylin kymmenys saa noin 48 % kansantulosta. Tulokset tosin 

riippuvat täysin valitusta Pareto-kertoimesta. 

3.4 Kriisien vaikutukset 

Toinen Pikettyn (2014: 274–276) merkittävä teesi on maailmansotien ja Suuren 

laman aiheuttamien shokkien vaikutus 1900-luvun taloudelliselle kehitykselle. 

Tuloerojen kehitykseen vaikuttaneet lukuisat taloudelle ulkoiset shokit, jotka 

tuhosivat pääomaa ja vähensivät sen merkitystä, ovat mahdollistaneet keskiluokan 

kasvun. Taloudellinen tasa-arvo ei syntynyt asteittain rauhallisen poliittisen tai 

taloudellisen prosessin seurauksena, vaan tuhoisien sotien ja kriisien 

sivuvaikutuksena. Maailmansotien jälkeinen aika on ollut taas hidasta palautumista 

sotia edeltävään tilanteeseen. Piketty myös epäilee maailmansotia seuranneen nopean 

talouskasvun vaiheen olleen historiallinen poikkeus ja maailman palaavan hitaan 

kasvun aikaan, mikä tarkoittaisi pääomasta saatavien tulojen olevan tästä lähtien 

pysyvästi talouskasvua korkeampi. (Piketty 2014: 274–276, 353–358.)  

Yksi merkittävimmistä taloudellisista ilmiöistä 1900-luvulla oli pääoma/tulo-suhteen 

romahtaminen. Se mahdollisti keskiluokan nousun ja tuloerojen kaventumisen 

länsimaissa. Maailmansotien aiheuttamat suorat fyysiset vahingot olivat vain murto-
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osa pääoma/tulo-suhteen romahtamisesta sotien aikana. Piketty (2014: 146–150) 

arvioi, että omaisuutta tuhoutui Ranskassa yhden vuoden bruttokansantuotteen 

verran, mikä olisi vain yksi neljäs tai viides osa hävinneestä pääomasta. Saksassa 

Piketty arvioi sodan suoraan tuhonneen 1,5 vuoden edestä pääomaa mikä olisi yksi 

kolmasosa hävinneestä pääomasta. Yhdistyneissä kuningaskunnissa pommitukset ja 

muut suorat sotatoimet tuhosivat arviolta vain kymmenen prosenttia pääomasta. 

Merkittävästi suuremmat vaikutukset olivat siis uusilla poliittisilla ja taloudellisilla 

toimilla, kuten ulkomaisen varallisuuden häviämisellä siirtomaiden itsenäistyessä ja 

alhaisella säästämisasteella. Näillä seikoilla, yhdessä pääoman fyysisen tuhoutumisen 

kanssa, Piketty selittää kahdesta kolmasosasta kolmeen neljäsosaan hävikkiä. Loput 

pääoma suhteen laskemisesta Piketty selittää vanhojen omistuksien arvonlaskulla 

sotien jälkeisessä maailmassa. Muun muassa kiinteistöjen arvot olivat matalalla, sillä 

inflaatio oli pakottanut monet valtiot kontrolloimaan vuokrankorotuksia. Lisäksi 

1930-luvun Suuri lama ja toisen maailmansodan jälkeiset teollisuuden 

kansallistamistoimet olivat laskeneet ihmisten luottoa osakemarkkinoihin, mikä 

vaikutti osakkeiden hintoihin. On siis todennäköistä, että monet sijoituskohteet olivat 

aliarvostettuja toisen maailmansodan jälkeen tai kansallistettujen alojen ja yritysten 

arvo ei vastannut todellista markkina-arvoa. Piketty arvioi että 1980-luvun nopean 

pääoman arvon nousun ansioista pääoman arvo alkaa vasta nyt vastata oikeaa 

tasoaan. Karkeasti ottaen pääoman arvon nousun 1950 ja 2010 vuosien välillä 

näyttää vastaavan pääoman arvon tuhoutumista vuosien 1910 ja 1950 välillä. Edellä 

mainittujen seikkojen lisäksi muun muassa ylelliseen elämään tottunut yläluokka ei 

laskenut kulutustaan vastaaman varallisuuden vähentymistä, vaan jatkoivat elämää 

kriisejä edeltäneellä tavalla. 1900-luvun vaihteessa varallisuuden kasvu oli alkanut jo 

saavuttaa huippuunsa ja päivittäiseen kulutukseen meni suuri osa pääomatuotosta. 

Kun pariisilaisten rikkain prosentti vuosina 1872–1912 jättivät perijälleen tarpeeksi 

omaisuutta elää elämäntapaa joka vaati 80–100 kertaa keskiverto palkan verran, 

seuraavalle sukupolvelle jäi pääomaa elää 30–40 kertaa keskipalkan suuruisella 

kulutuksella ja vuonna 1930 vain 20 kertaa keskipalkan suuruisella kulutuksella. 

(Piketty 2014: 140–150, 183–195, 368–375.) 

Vuonna 2008 Eurooppaan rantautunutta finanssikriisiä pidetään yhtenä 

vakavimmista talouskriiseistä 1930-luvun Suuren laman jälkeen. Vuosina 2007 – 

2008 alkanut kriisi ei ole aiheuttanut ehkä samanlaista inhimillistä kärsimystä kuin 

Suuri lama, mutta se on jättänyt useat valtiot hyvin velkaisiksi ja talouden 
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kasvunäkymät ovat edelleen synkät. Syy sekä valtioiden velkaantumiseen että 

pienempään inhimilliseen kärsimykseen on valtioiden pelastus- ja elvytyspolitiikka. 

Suuria pankkeja ja yrityksiä ei päästetty kaatumaan ja keskuspankit lisäsivät rahan 

tarjontaa tuntuvasti. Valtion ja keskuspankin väliintulo esti hetkellisesti 

potentiaalisesti suuren katastrofin, mutta ei varsinaisesti puuttunut kriisin 

aiheuttaneisiin rakenteellisiin ongelmiin. Myöskään varallisuuden määrässä tai 

jakautumisessa ei tapahtunut yhtä voimakasta muutosta kuin Suuren laman aikaan. 

Korkeatuloisin kymmenys omisti 45 prosenttia kokonaiskansantulosta vuonna 2000. 

Osuus putosi finanssikriisin aikana, mutta jo vuonna 2010 luku oli jo palautunut 

samalle tasolle. (Piketty 2014: 295, 472–474.)  

3.5 Instituutioiden vaikutukset tuloeroihin 

On myös syytä muistaa että pääoman arvo taloudellisten seikkojen lisäksi määräytyy 

myös poliittisten ja sosiaalisten rakenteiden kautta. Esimerkiksi yhtiön arvo voidaan 

määritellä joko osakemarkkinoiden kautta tai kirjanpidollisten määräyksien mukaan. 

Periaatteessa niiden pitäisi olla samat, mutta käytännössä voivat erot voivat olla 

hyvin suuret. Mistä voidaan esimerkiksi tietää kuinka arvokas menneisyydessä 

tehdyt investoinnit oikeasti ovat tänä päivänä? Kaikkia immateriaaliomistuksia ei 

myöskään lasketa yrityksen kirjanpitoarvoon. Tällä Pikettyn (2014: 190) mukaan 

voidaan selittää sitä miksi osakkeiden arvot ovat vähän suuremmat kuin 

kirjanpitoarvot, Yhdysvalloissa noin 100–120 prosenttia ja Yhdistyneissä 

kuningaskunnissa noin 120–140 prosenttia. Toisaalta jos yrityksellä on ulkopuolisia 

osakkeenomistajia, kuten ammattiliitot tai paikallishallinnot, markkina-arvot voivat 

olla vähän kirjanpitoarvon alapuolella, kuten esimerkiksi Saksassa ja Japanissa, 

missä markkina-arvot ovat vain 50–70 prosenttia kirjanpitoarvosta. Paikallisista 

instituutioista johtuvista eroista huolimatta, osakkeiden markkina-arvot ovat nousseet 

suhteessa kirjanpitoarvoihin 1970-luvun jälkeen. Piketty arvioi pääomaomistuksien 

arvon palautumisen selittävän yhden neljäsosan pääoman kasvusta 1970-luvun 

jälkeen. (Piketty 2014: 140–146, 187–191.) 

Nettovarallisuuksista puhuttaessa on myös syytä tarkastella varallisuuksia ja velkoja 

erikseen. Pääoman omistusrakenteet ovat huomattavasti monimutkaistuneet 1970-

luvun jälkeen. Useissa valtioissa varojen ja velkojen yhteissumma ei ylittänyt viiden 

vuoden kansantuloa 1970-luvulla. Vuonna 2010 varojen ja velkojen summa oli 
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ylittänyt viidentoista vuoden kansantulon muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa, 

Ranskassa ja Japanissa, ja kahdenkymmenen vuoden kansantulon Yhdistyneissä 

Kuningaskunnissa. Pikettyn mukaan tämä voi uhata etenkin Euroopan pieniä 

talouksia, sillä virheet varojen ja velkojen arvon määrittelyssä voi johtaa suureen 

epätasapainoon ulkomaisessa nettovarallisuudessa. (Piketty 2014: 191–194.)  

Erään arvion mukaan (Zucman 2013) kymmenen prosenttia kansainvälisestä 

varallisuudesta on veroparatiiseissa, mikä voisi selittää sen että kaikki valtiot 

vaikuttavat olevan veloissa. Suuri osa veroparatiisien varallisuudesta on varakkaiden 

valtioiden kansalaisten omistamia, mikä voisi tarkoittaa sitä että rikkaat maat ovat 

entistäkin varakkaampia ja rikkaiden maiden kauppatase on positiivinen. Tämä myös 

tarkoittaisi sitä että todella varakkaimpien omaisuus on oletettua suurempi ja 

varallisuuserot voivat olla erittäin suuret. (Piketty 2014: 467.) 

Yhdysvaltojen ja jossain määrin Yhdistyneiden kuningaskuntien osalta palkkaerojen 

kasvun suurimpia syitä on kuitenkin suurituloisempien palkkojen merkittävä kasvu 

viime vuosikymmenien aikana. Tätä kasvua voidaan perustella uusien teknologioiden 

mahdollistaman rajahyödyn kasvun kautta. Piketty (2014: 314–315) kuitenkin 

kritisoi rajahyötyyn perustuvaa selitystä korkeimpien palkkojen kasvulle, sillä 

palkkojen kehitys on ollut epätasaista samasta koulutuksesta ja teknologiasta 

nauttivan ylimmän kymmenyksen sisällä. Toiseksi palkkojen kehitys on ollut 

epätasaista eri valtioiden välillä. Tämä viittaa hänen mielestään siihen että kyseessä 

on institutionaaliset eivätkä yleiset taloudelliset lainalaisuudet. Ero on suuri varsinkin 

verrattaessa englantia puhuvia maita muihin teollisuusmaihin. Yhdysvallat, 

Yhdistyneet kuningaskunnat, Kanada ja Australia ovat kaikki kokeneet selvää 

ylimmän prosentin ja promillen tulojen kasvun suhteessa kansantuloon. Muissa 

teollisuusmaissa, kuten Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Japanissa kehitys on ollut 

merkittävästi hitaampaa tai jopa olematonta. Rajatuottavuuteen perustuva palkkaus 

huippujohtajien osalta on vaikeaa myös siksi, että työtilanne on aina ainutlaatuinen. 

Jokainen yritys on hieman erilaisessa asemassa ja yrityksen asema markkinoilla voi 

muuttua hyvin nopeasti, jolloin johtajien suorituksen vertailu keskenään voi olla 

todella vaikeaa. Johtajien palkan on nähty korreloivan yrityksen ulkoisten shokkien 

mukaan. Piketty epäilee johtajien palkkauksen kehityksen liittyvän enemmän 

muuttuneeseen yrityskulttuuriin ja julkiseen hyväksyntään johtajien suurille palkoille 

englantia puhuvissa maissa. (Piketty 2014: 311–335.) 



54 

3.6 Perinnön merkitys 

Piketty (2014: 377–429) korostaa perinnön merkitystä varallisuuden kertymisessä. 

Kun pääoma tuottaa vakaasti voittoa vuodesta toiseen, ja pääoman hallinnan voi 

halutessaan ulkoistaa ammattilaisille, varallisuuden ylläpitäminen on suhteellisen 

helppoa. Jos jo yhden miljoonan euron sijoitusomaisuus tuottaisi viiden prosentin 

vuosituotolla 50 000€ vuodessa voittoa ennen veroja ja Suomen nettokansantuote 

asukasta kohden vuonna 2015 oli 31 183€ (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto) niin jo 

suhteellisen pienellä ja hyvin hallitulla omaisuudella voi vaurastua nopeammin kuin 

keskiverto kansalainen työnteolla. Perinnön pitkän aikavälin rooli korostuu 

entisestään alhaisen syntyvyyden aikoina. Jos perheeseen syntyy kymmenen lasta ja 

perintö jaetaan tasan, pääoman jaetaan kymmenellä noin 80 vuoden välein. Mutta jos 

perheeseen syntyy vain yksi tai kaksi lasta, omaisuus ei pääse hajoamaan useiden 

henkilöiden hallittavaksi. Tällöin pääoma myös pääsee hyötymään skaalatuotoista. 

Perinnön merkitystä tukevat tutkimukset, joiden mukaan 60 prosenttia Forbesin 400 

rikkaimmasta ihmisestä oli syntynyt merkittävästi etuoikeutettuun asemaan ja yli 

puolet maailman miljardööreistä on ansainneet omaisuutensa perinnön kautta 

(Bagchi ja Svejnar 2013). Toisaalta perintö saadaan suhteellisen myöhään ihmisen 

työelämän kannalta. Koska ihmisten keskimääräinen elinikä on kasvanut, on myös 

perinnön saajien ikä kasvanut. Perinnön antajan ja perinnön saajan iän erotus on ollut 

keskimäärin noin 30 vuotta. Eli 80 vuoden eliniän odotus tarkoittaisi perinnön 

saantia noin 50-vuotiaana. Tämä riippuu suoraan siitä, minkä ikäisenä ihmiset 

keskimäärin saavat lapsia eli keskimääräisen sukupolven kestosta. Myöhäisempää 

perinnön saantia on tosin alkanut kompensoimaan, ainakin Ranskassa, 1980-luvun 

jälkeen lisääntynyt lahjojen antaminen ennen kuolemaa. Kuvassa 16 kuvataan 

perinnön suhdetta kansantuloon Ranskassa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa ja 

Saksassa mukaan luettuna verotuksen alaisten lahjojen arvo. Kuviosta voidaan 

huomata, että perinnön osuus kansantaloudesta oli merkittävä 1900-luvun alussa. 

Ranskassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa perinnön osuus oli 20–25 prosenttia 

kansantulosta. Perinnön osuus kuitenkin laski merkittävästi 1900-luvun alku 

puolella. Muun muassa Ranskassa 1950-luvulla sen osuus kansantulosta oli pudonnut 

jo alle viiteen prosenttiin. Perinnön osuus väheni suhteellisesti jopa kaksi kertaa 

enemmän kuin yksityinen varallisuus. (Piketty 2014: 377–381.) 
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Kuva 16Perinnön osuus kansantulosta eräissä maissa vuosina 1900–2010 Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Perinnön määrä suhteessa kansantuloon voidaan ilmaista kaavalla 𝑏𝑦  =  𝜇 ×  m ×

 β, jossa β on (yksityinen)pääoma/tulosuhde, m on kuolleisuus ja μ on kuolevien 

varallisuus suhteessa elävien varallisuuteen. Varallisuuden määrä määrittää myös 

perinnön määrän. Kuolleisuus vaikuttaa perinnön kiertonopeuteen yhteiskunnassa. 

Perinnön määrään vaikuttaa myös tulojen elinkaarimalli. Esimerkiksi, jos ihmiset 

työikäisenä säästävät tuloistaan eläkeikään ja ehtivät kuluttaa kaikki säästönsä ennen 

kuolemaa, μ on nolla ja perintöä ei jää jaettavaksi.  Jos kuolevien varallisuuden 

määrä on keskimäärin sama kuin elävien, niin μ = 1. Toisaalta ihmiset, jotka ovat 

säästäneet ansiotuloistaan eläkettä varten, mutta kuolevat pian eläkkeelle jäännin 

jälkeen tai pystyvät elämään eläkkeellä pelkillä pääomatuloilla, perintöä voi jäädä 

merkittäviä määriä, jolloin μ > 1. Eliniän pidentyminen siis laskee perinnön 

merkitystä yhteiskunnissa missä ansiotulo dominoi pääomatuloa. Jos pääomatulo 

dominoi ansiotuloa, varakkaiden eläkeläisten omaisuus voi kasvaa keskiverto 

populaatiota nopeammin, jolloin eliniän pidentyminen voi jopa nostaa perinnön 

merkitystä. Käytännössä, ainakin Ranskassa, kuolleiden omaisuus on yleensä ollut 

noin 20 prosenttia suurempi kuin elävien keskimäärin. Jos ennen kuolemaa annetut 

lahjat otetaan huomioon, kuolleiden omaisuus on kasvanut tasaisesti toisen 

maailmansodan jälkeen ja on nyt jopa 220 prosenttia elävien omaisuudesta. Suuri osa 

lahjoista annetaan lapsille ja lahjan antaja on keskimäärin kymmenen vuotta 

kuolemasta. Elinkaarimalli ajattelu ei siis tässä tapauksessa toteudu täysin. Ihmiset 
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eivät säästä rahaa elinkaarensa aikana pelkästään kuluttaakseen sen eläkkeellä tai 

eivät ole kykeneväisiä kuluttamaan sitä kaikkea. (Piketty 2014: 383–393.) 

Ranskan vallankumouksen yksi suurista pyrkimyksistä oli vähentää ihmisten välisiä 

tuloeroja. Vallankumouksen hengessä otettiin muun muassa käyttöön 

perinnönjakoon liittyviä lakeja, joiden tehtävä oli varmistaa sisarusten välinen tasa-

arvo sekä edistää suurten omaisuuksien hajoaminen useiden ihmisten kesken. Sen 

lisäksi otettiin käyttöön varallisuusvero, joka oli hyvin pieni, mutta mahdollisti 

tilastollisen aineiston keräämisen varallisuuseroista. Tulo- sekä varallisuuserot 

pysyivät kuitenkin korkeina. Piketty (2014: 365) arvioi r >  g -mekaniikan olevan 

niin voimakas, että se riitti kumoamaan kaikki Ranskan vallankumouksen aikana 

toteutetut poliittiset toimet tuloerojen vähentämiseksi. Kiihtyvä talouskasvu ei 

riittänyt kaventamaan tuloeroja, osittain siitä syystä, että teollistumisen vetämä kasvu 

nosti myös pääoman tuottoa. Pikettyn mallin mukaan viisi prosentin pääoman tuoton 

vallitessa tarvitaan 1,5 – 2 prosentin talouskasvu vähentämään varallisuuden 

keskittymistä.  Perinnön merkitys yhteiskunnassa muuttuu erityisen ongelmalliseksi, 

kun sitä kautta saavutettu tulotaso on niin korkea, että edes korkeista ansiotuloista 

nauttivat ihmiset eivät voi kilpailla heidän elintasonsa kanssa. Kuvassa 16 on kuvattu 

rikkaimpien perijöiden ja rikkaimpien ansiotuloa ansaitsevien ihmisten elintasoa 

suhteessa pienituloisemman 50 prosentin väestössä koko eliniän aikaisiin tuloihin 

Ranskassa vuosina 1790 ja 2010.  (Piketty 2014: 364–366.) 

 

Kuva 17Perinnöllä ja työllä saatu omaisuus suhteessa köyhemmän 50 %:n eliniän ansioihin Ranskassa 

1790-2030 Lähde Piketty (2014) http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 
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Varakkain prosentti perijöistä sai 1800-luvulla perinnökseen omaisuuden joka oli yli 

25 kertaa suurempi kuin mitä pienituloisin 50 prosenttia väestöstä ansaitsi koko 

elämänsä aikana. Samaan aikaan korkeatuloisimmat työtä tekevät ihmiset saivat 

tyytyä vain 10 kertaa suurempaan omaisuuteen kuin köyhempi puoli väestöstä. 

Perinnöllä saavutettu elintaso oli siis todella korkea 1800-luvulle asti, jolloin se alkoi 

laskea. Vuosien 1890 ja 1970 välillä perinnöllä saavutettu elintason on rikkaimman 

prosentin joukossa selvästi pienempi kuin työllä rikastuneen prosentin parissa. Tämä 

on luultavasti ollut hyvin harvinainen hetki historiassa, jolloin yli prosentti väestöstä 

on kovalla työllä voinut rikastua enemmän kuin syntymällä tai naimalla oikeaan 

perheeseen. 1970-luvun jälkeen varallisuuden kertyessä ero on alkanut hitaasti 

kasvaa perinnönsaajien hyväksi. Jotta perintö voi dominoida ansiotuloa, täytyy 

varallisuuden olla keskittynyttä ja määrän yhteiskunnassa olla aika suuri eli noin 6 -7 

kertaa kansantulon verran. Perinnön määriä tarkastellessa on hyvä muistaa, että 

perintö liikkuu huomattavalla viiveellä muihin taloudellisiin muuttujiin verrattuna. 

Jos esimerkiksi 30-vuotias ihminen rikastui 1970-luvulla hän todennäköisesti jättää 

perinnön vasta 80-vuotiaana eli vuonna 2020. Pikettyn arvion mukaan 1970-luvun 

jälkeen syntyville ikäluokille perinnön osuus kokonaistuloista elämän aikana on 

keskimäärin noin neljäsosa, joten perintö on lähes saavuttanut merkityksen joka sillä 

oli 1800-luvulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että perinnöllä olisi samanlainen 

sosiaalinen merkitys kuin 1800-luvun Ranskassa. Perintö on taloudellisesti tasa-

arvoisen kauden jälkeen huomattavasti tasaisemmin jakaantunut. Todella suuria 

omaisuuksia ei enää ole yhtä paljon kuin ennen maailmansotia, mutta keskisuuria 

omaisuuksia on sitäkin enemmän. Ihmisiä, jotka perivät enemmän varallisuutta kuin 

pienituloisin 50 prosenttia ansaitsee koko elämänsä aikana, syntyi vuonna 1990 noin 

13 prosenttia koko väestöstä, mikä on enemmän kuin kertaakaan 1800-luvun aikana. 

Tässä ollaan käsitelty lähinnä Ranskan aineistoa, vastaavaa U:n muotoista kehitystä 

on kuitenkin huomattavissa myös muissa Euroopan maissa, kuten Yhdistyneissä 

kuningaskunnissa ja Saksassa. (Piketty 2014: 410–421.) 

Liitteessä 2. olevassa taulukossa on eroteltu varakkuus ikäryhmittäin eri 

vuosikymmeninä Ranskassa. Merkittävänä kehityksenä voidaan nähdä yli 80-

vuotiaiden varallisuuden kasvu muihin ikäluokkiin verrattuna 1800-luvulta 

ensimmäiseen maailmansotaan asti. Vuonna 1912 yli 80-vuotiaat olivat keskimäärin 

jopa 5 kertaa varakkaampia kuin 50-vuotiaat. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 

1947 suhdeluku painui 62 prosenttiin ja tämän jälkeen osuus on noussut suhteellisen 



58 

tasaisesti saavuttaen 134 prosenttia vuonna 2010. Absoluuttisten arvojen puuttuessa 

ja epätasaisten vuosilukujen takia, taulukossa on vaikea seurata tietyn ikäryhmän 

varallisuuden kehitystä. Lisäksi maailmansotien kauhujen taloudellisien vaikutuksien 

arvioiminen eri ikäryhmien välillä, ja ikäryhmien eri tuloluokkien välillä voi olla 

haastavaa. Huomionarvoista on kuitenkin se että alle viisikymppisten ja yli 

viisikymppisten tulojen kehitys vaikuttaisi olevan päinvastaista. Pikettyn (2014: 395) 

mielestä on kuitenkin selvää, että yli 80-vuotiaiden varallisuuden kasvuun on 

nimenomaan vaikuttanut r > g dynamiikka.  Esimerkiksi jos eläkeläinen omistaa 

tarpeeksi pääomaa voidakseen elää kahden prosentin pääomatulolla, jo viiden 

prosentin vuotuinen pääomatulo riittää tekemään hänestä yli kaksi kertaa 

varakkaampia 85-vuotiaana kuin hän oli 60-vuotiaana. Yrittäjät, johtajat ja muut 

työllä rikastuneet jatkavat usein eläkkeellä vaurastumistaan pääomatulojensa avulla. 

(Piketty 2014: 383–402.)  

3.7 Sosiaalinen liikkuvuus 

Taloudellista epätasa-arvoa tarkastellessa on oleellista myös tarkastella sosiaalista 

liikkuvuutta. Sosiaalisella liikkuvuudella tarkoitetaan yksilön sosioekonomisen 

aseman yhteyttä hänen lapsuudenperheensä asemaan. Korkeaa sosiaalista 

liikkuvuutta pidetään hyvänä merkkinä meritokraattisesta yhteiskunnasta, jossa 

yksilö voi menestyä omilla taidoillaan, eikä taloudellinen tai sosiaalinen epätasa-arvo 

ole periytyvää. Ylöspäin suuntautunut sosiaalinen liikkuvuus tarkoittaa sitä, että 

lapset ovat paremmassa asemassa kuin vanhempansa ja alaspäin suuntautunut 

tarkoittaa taas sitä, että lapset ovat huonommassa asemassa kuin vanhempansa. 

Sosiaalista liikkuvuutta voidaan mitata absoluuttisesti tai suhteellisesti. 

Absoluuttinen sosiaalinen liikkuvuus tarkoittaa liikkuvuuden kokeneiden osuutta, 

kun taas suhteellisessa liikkuvuudessa huomioidaan yhteiskuntarakenteiden 

muutoksesta johtuva pakotettu liikkuvuus. (Erola 2010.) 

Sosiaalinen liikkuvuus on voimakkaampaa keskiluokassa kuin tulojakauman 

ääripäissä. Tämä johtuu osin siitä yksinkertaisesta syystä, että ääripäissä voi liikkua 

vain yhteen suuntaan. Tämä tarkoittaa, että viime vuosikymmenten aikana havaittu 

varallisuuden keskittyminen voi tarkoittaa varallisuuden keskittymiseen pitkällä 

aikavälillä. Korkeatuloisimman prosentin sosiaalinen liikkuvuus on myös laskenut 
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Suomessa 1990-luvun jälkeen. 1992 (Jäntti, Riihelä, Sullström & Tuomaala 2010: 

409) 

Yleisellä tasolla sosiaalinen liikkuvuus ei ole juuri muuttunut Euroopassa viime 

vuosikymmeninä. Eräissä maissa kuten Suomessa, Alankomaissa, Kreikassa ja 

Ranskassa sosiaalinen periytyvyys on kuitenkin laskenut selvästi. Muissa 

Pohjoismaissa sosiaalinen periytyvyys on hieman suurempaa eli noin Eurooppalaista 

keskitasoa. Suomessa sosiaalinen liikkuvuus on kasvanut tasaisesti, eikä esimerkiksi 

1990-luvun alun lama näytä vaikuttaneen siihen. Koulutus selittää noin 40 – 60 

prosenttia sosiaalisesta periytyvyydestä ja sen osuus on laskenut hieman 

maailmansotien jälkeisenä aikana. (Pöyliö & Erola 2010.)  

Bagchi ja Svejnar (2013) tutkivat Forbesin listan perusteella kuinka miljardöörit ovat 

ansainneet omaisuutensa vuosien 1986 ja 2006 välisenä aikana. He jakoivat 

tutkimuksessaan miljardöörit kolmeen luokkaan, vaurastumistavan perusteella. 

Luokat ovat menestynyt yrittäjä, poliittisin keinoin hankittu omaisuus ja peritty 

omaisuus. Tutkimuksessa luokiteltiin 4-13 prosenttia maailman miljardöörien 

varallisuudesta saaduksi poliittisten suhteiden avulla ja 54–72 prosenttia perityksi. 

Loput ovat ilman poliittisia kytköksiä menestyneitä yrittäjiä. (Bagchi ja Svejnar 

2013) 

Varallisuuden uudesta noususta huolimatta länsimainen yhteiskunta ei ole palautunut 

vuokranantajien yhteiskunnaksi. Nykyään korkeatuloiseksi luokaksi ovat nousseet 

taitavat omalla työllään rikastuneet miljonäärit. Vuosina 2000–2010 Yhdysvalloissa 

rikkaimmasta 0,1 prosentissa yli 60 prosenttia, määritelmästä riippuen, voidaan 

laskea niin sanotuiksi ”super-johtajiksi”. Vastaavasti urheilijat, näyttelijät ja muut 

taiteilijat ovat vain viisi prosenttia tästä luokasta. Kyseessä on siis enemmän ”super-

johtajien” kuin ”supertähtien” luokka. Myös finanssialan ihmiset ovat merkittävästi 

yliedustettuina korkeatuloisimman 0,1 prosentin luokassa muuhun talouteen 

verrattuna. He käsittävät noin 20 prosenttia rikkaimmasta promillesta. Vuonna 1929 

korkeatuloisimman prosentin tulot koostuivat pääsääntöisesti pääomatuloista. 

Nykyään vain ylin 0,1 prosenttia korkeatuloisista saa enemmän tuloja pääomasta 

kuin palkasta. Ero ei johdu niinkään johtajien noususta vaan pääoman merkityksen 

laskusta. (Piketty 2014: 276–303) 
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Eri ammattikuntien edustajat eri tuloluokissa ovat myös vaihdelleet merkittävästi. 

Karkeasti ottaen sotien välisenä aikana lukion opettaja saattoi olla 

korkeatuloisimman 9 prosentin joukossa, mutta nykyään sinne päästäkseen pitää olla 

vähintään yliopiston professori. Myöskään taitavat teknikot tai työnjohtajat eivät 

enää yllä rikkaimpien joukkoon, 9 prosenttiin päästäkseen pitää nykyään olla johtaja, 

jolla on mielellään tutkinto arvovaltaisesta yliopistosta. Varakkaimman 9 prosentin 

joukossa on myös lääkäreitä, asianajajia ja yrittäjiä. Aivan 1 prosentin läheisyyteen 

pääseminen on kuitenkin vaikeaa lähes kaikkien ammattikuntien kautta. 

Yhteiskunnassa, jossa keskitulo on 2000 euroa kuukaudessa, se vaatisi 8000 - 10 000 

euron kuukausitulot. 1 prosentin varakkaammalle puolelle pääsy vaatisi jo satojen 

tuhansien tai miljoonien eurojen vuositulot. Toisaalta 9 prosentin tulojen kehitys on 

ollut paljon vakaampaa kuin ylemmän 1 prosentin tai keskiluokan. Lamat ja kriisit 

eivät ole johtaneet opettajien, johtajien tai lääkärien työttömyyteen, kuten 

esimerkiksi tehdastyöläisillä, eikä yrityksen arvon romahdus vaikuta heidän 

tuloihinsa samalla tavalla, kuin pääomatulojen varassa elävän korkeatuloisimman 

prosentin. Myös matalatuloisten ansiot pysyivät suhteellisen muuttumattomina 

kriisien aikana. Tämä johtuu osaksi yhteiskunnallisesta sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden periaatteesta, sillä matalatuloisilla ei ole mahdollisuutta laskea 

kulutustaan samalla tavalla kuin varakkailla. Sotien aikaan nuoren ja 

kouluttamattoman työvoiman siirtyminen armeijan palveluksiin laski työvoiman 

tarjontaa siviilitehtävistä nostaen heidän työpanoksensa suhteellista arvoa.  (Piketty 

2014: 278–281.)  

Mielenkiintoisena seikkana varallisuuden kehitykselle on se, ett sillä ei vaikuta 

olevan merkitystä kuinka miljonäärit ovat alun perin ansainneet varallisuutensa. 

Yrittäjä Bill Gatesin ja perijätär Lilianne Bettencourtin omaisuudet kasvoivat 

suunnilleen samaa tahtia vuosien 1990 ja 2010 välillä. Gatesin omaisuus kasvoi 4 

miljardista dollarista 50 miljardiin ja Bettencourtin 2 miljardista dollarista 25 

miljardiin dollariin, molemmat noin 13 prosenttia vuodessa, tai 10–11 prosenttia 

vuodessa inflaatio otetaan huomioiden. Vuonna 2016 Gatesin omaisuus oli jo 76 

miljardia dollaria ja Bettencourtin 40 miljardia dollaria (Forbes.com). Toisaalta Bill 

Gates on myös antanut hyväntekeväisyyteen yli 30 miljardia dollaria elämänsä 

aikana (Forbes.com). Piketty (2014: 443–447) argumentoi, että loppujen lopuksi on 

yhdentekevää miten varallisuus on alun perin saavutettu, sillä työnteolla ansaittu 
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varallisuus pystyy kasvamaan, r > g – mekaniikan ansiosta, sukupolvesta toiseen. 

(Piketty 2014: 439–447) 

Yhdistyneissä kuningaskunnissa on tutkittu sukupolvien välistä kuilua.  

Talouskasvusta huolimatta nykynuoret voivat olla ensimmäinen sukupolvi, joka 

ansaitsee vähemmän kuin heidän vanhempansa. Ilmiö on erikoinen, sillä korkean 

koulutusasteen ja teknologian kehityksen pitäisi tukea nuoria. Yhdistyneissä 

Kuningaskunnissa myös 65 - 74-vuotiaat omistavat enemmän omaisuutta kuin kaikki 

alle 45-vuotiaat yhteensä, vaikka alle 45-vuotiatia on yli kaksi kertaa enemmän. 

Suuret ikäluokat myös omistivat 50 prosenttia todennäköisemmin asunnon 20–29-

vuotiaana, kuin sen ikäiset nykyisin. Asuntojen hinnan noususta johtuen 20–29-

vuotiaana ihmiset käyttävät myös keskimäärin 44 000 £ enemmän vuokraan kuin 

suuret ikäluokat käyttivät nuorempana. Summa on suurempi kuin nykyään asunnon 

ostamiseen keskimäärin käytetty käteisraha. Koska suuret ikäluokat omistavat 

enemmän asuntoja, tämä tarkoittaa myös tulonsiirtoa nuorilta vanhoille. Jos 

kohonneet asuntojen ja vuokrien hinnat johtavat kohonneisiin asumistukiin 

vähempiosaisille, se lisää tulonsiirtoja asuntojen omistajille. (Gardiner 2016: 33-40)  
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4 VARALLISUUSEROJEN VAIKUTUKSET  

4.1 Tulo- ja varallisuuserojen taloudelliset vaikutukset 

Tuloerojen ja varallisuuserojen vaikutusta talouskasvuun on tutkittu paljon. 

Perinteinen näkemys taloustieteissä on ollut, että tuloerojen ja tehokkuuden välillä on 

vaihtokauppa, mutta uudet tutkimukset ovat haastaneet käsityksen (Lloyd-Ellis 

2013). Tulo- ja varallisuuserot voivat vaikuttaa kasvuun useiden eri mekanismien 

kautta. Tästä johtuen vaikutukset voivat olla vastakkaiset eri ihmisryhmille ja eri 

valtioille, joten kokonaisvaikutusten arviointi voi olla vaikeaa, (ks. esim. Barro 1999, 

Van der Weide & Milanovic 2014). Taloudellisten vaikutusten lisäksi tulo- ja 

varallisuuseroja vaikutuksia voidaan tutkia myös eettisten ja sosiaalisten 

näkökulmien kautta (ks. esim. Rawls 1999, Sen 1997 ja Jong-sung& Khagram 2005).  

Perinteinen uusklassinen taloustiede on nähnyt tuloerojen vaikutukset positiivisena 

talouskasvulle, koska ne lisäävät kannustinta menestyä, ja etenkin tuloeroihin 

tietoisesti vaikuttaminen vähentää kannustinta työskennellä. Muun muassa Mirlees 

(1971) argumentoi, että tulojen yhdenvertaisuus ei ole tavoiteltavaa, sillä tällainen 

järjestelmä ei kannusta tekemään epämiellyttävää työtä. Mutta, jos tuoton 

toteutuminen on epävarmaa ja työntekijät ovat riskiä karttavia, palkat eivät saa olla 

liian tarkasti sidottuina tulokseen. Toisaalta tuloerojen negatiivisien vaikutukset 

talouskasvulle ovat myös tiedossa (ks. esim. Bénabou 1996, OECD 2014 ja OECD 

2015).  

Täydellisillä markkinoilla taloudellisella epätasa-arvolla ei olisi vaikutusta 

tuottavuuteen tai tuotannon kasvuun. Ainoastaan epätasa-arvoon vaikuttavilla 

poliittisilla toimilla olisi kannustimia muokkaava vaikutus. Esimerkiksi 

progressiivinen tulovero vähentäisi kannustinta opiskella korkeapalkkaiselle alalle. 

Taloudellinen tehokkuus ja taloudellinen tasa-arvo olisivat siis ristiriidassa 

keskenään. Tuloeroilla voi olla negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun, jos markkinat 

toimivat epätäydellisesti tai markkinoilla on joku rajoitus tuotannontekijän, kuten 

inhimillisen pääoman, hyödyntämiselle ja tämä laskee yksilön tuotantoa. Yksi 

tällainen vaikutus voi olla se, että huonommassa taloudellisessa asemassa olevat 

ihmiset eivät saa lainaa tai joutuvat maksamaan lainasta kohtuuttoman suurta korkoa, 

eivätkä sen vuoksi kykene osallistumaan koulutukseen tai perustamaan yritystä. 

Markkinat siis käyttävät tehottomasti tarjolla olevaa ihmispääomaa. On olemassa 
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merkkejä siitä, että rajoitteet lainan ottamisen vähentävät yrittäjyyttä ja koulutusta 

kehitysmaissa, mutta teollisuusmaissa lyhyen tähtäimen lainanottamisrajoitteilla ei 

ole löydetty taloudellisesti merkittävää vaikutusta. (Lloyd-Ellis 2003) 

Murphy Shleifer ja Vishny (1988) tutkivat tulonjaon vaikutusta teollistumiseen 

markkinoiden koon ja kysynnän kautta. Rikkaat kuluttavat suhteellisesti enemmän 

käsintehtyjä luksustuotteita ja pystyvät maahantuomaan tarvitsemansa kulutus 

hyödykkeet. Teollistumisen käyntiin saamiseksi on siksi tärkeää, että tuloerot eivät 

ole liian suuret, jotta keskiluokalla on varaa ostaa teollisuuden tuotteita. Toisaalta 

köyhässä valtiossa liian pienet tuloerot voivat olla ongelma, jos kenelläkään ei ole 

varaa ostaa teollisuuden tuotteita. He pitävät esimerkiksi Yhdysvaltojen suhteellisen 

varakasta ja suurikokoista keskiluokkaa avaintekijänä nopealle teollistumiselle. 

(Murphy Shleifer ja Vishny 1988.) 

Bénabou (1996) vertaili tuloerojen vaikutusta Etelä-Korean ja Filippiinien 

talouskasvuun. Etelä-Korea ja Filippiinit olivat 1960-luvulla hyvin samankaltaisessa 

asemassa, muun muassa BKT:n, väestön, kaupungistumisen ja koulutuksen suhteen. 

Merkittävä ero oli gini-kertoimessa, joka oli Etelä-Koreassa noin 34 prosenttia ja 

Filippiineillä noin 51 prosenttia. Talouskasvu 1960-luvun jälkeen oli Etelä-Koreassa 

merkittävästi nopeampaa, noin kuusi prosenttia vuodessa, verrattuna Filippiineihin, 

missä se oli noin kaksi prosenttia vuodessa. Hänen tutkimuksena mukaan tuloerot 

ovat hidastaneet Filippiinien talouskasvua Etelä-Koreaan verrattuna. Bénaboun 

tutkimuksessa on myös hyvä yhteenveto tuloerojen vaikutuksista talouskasvuun ja 

investointeihin eri tutkimuksissa. (Bénabou 1996.) 

Van der Weide ja Milanovic (2014) tutkivat tuloerojen vaikutuksia rikkaiden ja 

köyhien varallisuuden kehittymiseen Yhdysvalloissa vuosien 1960 ja 2010 välillä. 

He huomasivat, että kun tuloeroja tarkastellaan yhtenä muuttujana korkeat tuloerot 

johtavat matalatuloisten hidastuneeseen tulojen kasvuun ja korkeatuloisten 

nopeampaan tulojen kasvuun. Vaikutukset olivat voimakkaampia siirryttäessä 

kauemmas tulojakauman ääripäihin. Tuloerot siis kasvattavat tuloeroja entisestään. 

He myös jakoivat tuloerot eroihin pienituloisimman ja korkeatuloisimman 40 

prosentin sisällä. Tällöin molempien ryhmien tuloerot laskivat pienituloisimman 

väestön tulojen kasvua, mutta tuloerot pienituloisimman ryhmän sisällä nostavat 

tulojen kasvua korkeatuloisimpien joukossa. (Van der Weide ja Milanovic 2014.) 
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Baghi ja Svejnar (2014) jotka jakoivat Forbesin listan miljardöörit luokkiin sen 

mukaan kuinka he ovat vaurastuneet tutkiva myös erityyppisten miljardöörien 

vaikutusta maiden talouskasvuun. Tutkimuksen mukaan omaisuuden perineet ja 

poliittisin keinoin hankkineet miljardöörit hidastavat talouskasvua ja ilman poliittisia 

kytköksiä rikastuneet yrittäjät eivät vaikuttaneet tilastollisesti merkittävästi talouden 

kasvuun. Poliittisilla keinoilla hankittu omaisuus voi toki olla indikaattori myös 

yleisestä korruptiosta ja uuden varallisuuden luonti ilman poliittisia kytköksiä voi 

olla merkki talouden yleisestä hyvinvoinnista. Heidän tuloksensa tukevat väitettä, 

että poliittisessa päätöksenteossa tuli keskittyä enemmän varallisuuserojen 

ehkäisyyn. ( Baghi & Svejnar 2014.) 

Korkeiden tuloerojen on myös huomattu lisäävän korruptiota. Tämä selittyy osin 

sillä, että varakkailla ihmisillä on suuremmat mahdollisuudet ja motiivit kytkeytyä 

korruptioon. Toiseksi köyhät ja huonossa sosiaalisessa asemassa olevat ovat 

helpompi uhri korruptoituneelle toiminnalle. Taloudellinen epätasa-arvo voi myös 

vaikuttaa ihmisten käsitykseen sosiaalisista normeista ja yhteiskunnan 

oikeudenmukaisuudesta. Korruptio myös siten lisää korkeita tuloeroja, aiheuttaen 

korruption ja korkeiden tuloerojen kierteen. (Jong-sung & Khagram 2005: 135.) 

Pikettyn (2014: 297) mielestä ei ole epäilystäkään että korkeat tuloerot ovat 

vaikuttaneet taloudelliseen epätasapainoon ja sitä kautta finanssikriiseihin Tuloerot 

ovat kasvaneet suurimmilleen aina ennen suuria lamoja, kuten vuosina 1928 ja 2007. 

Hän perustelee väitettään tuloerojen kasvun aiheuttamalla keski- ja 

matalapalkkaisten ostovoiman stagnaatiolla, joka myös lisää velanottoa. Edellisen 

kolmenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut merkittävää tulonsiirtoa 

korkeatuloisille. Vuosien 1977 ja 2007 välillä 60 prosenttia talouden kasvusta on 

mennyt varakkaimmalle yhdelle prosentille. Piketty huomauta myös, että 

Yhdysvaltojen sisäisen epätasa-arvon kasvu on neljä kertaa suurempi kuin 

Yhdysvaltojen kauppa-alijäämä, jota on pidetty syynä talouskriisin alkuun. (Piketty 

2014: 297–298.)  

OECD (2014) on tutkinut tuloerojen kehitystä ja tuloerojen vaikutuksia 

talouskasvuun. Tutkimuksen mukaan tuloerot ovat kasvaneet kolmella Gini-pisteellä 

0,29:stä 0,32:een 25 vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan kolmen Gini-pisteen 

tuloerojen kasvu tarkoittaa talouskasvun hidastumista 0,35 prosenttiyksiköllä 
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vuodessa.  Tämä tarkoittaa 8,5 prosentin menetystä talouskasvuun 25 vuoden aikana. 

Tutkimuksen mukaan Suomen talouskasvu olisi tällä aikavälillä ollut yhteensä noin 9 

prosenttiyksikköä voimakkaampaa ilman eriarvoisuuden lisääntymistä. (OECD 

2014).  Huomioitavaa on kuitenkin Suomen alhaiset tuloerot vertailun alkuvaiheessa 

verrattuna muihin maihin. OECD:n (2015) toisessa tutkimuksessa gini-kertoimen ja 

kasvun hidastumisen suhde todettiin kuitenkin olevan lineaarinen. (OECD 2015) 

Barron (1999) useiden maiden paneeliaineistotutkimuksessa tuloeroilla huomattiin 

olevan vain pieni vaikutus talouskasvuun ja investointeihin. Tutkimuksen mukaan 

tuloerot hidastavat talouskasvua köyhissä maissa, joissa henkilöä kohden laskettu 

bruttokansantuote on alle 2000 dollaria (vuoden 1985 USD) ja kiihdyttävät 

talouskasvua tätä rikkaammissa maissa. Barron tutkimus täten tukee Kuznetsin 

(1955) hypoteesia tuloerojen ja talouskasvun käänteisen U:n muotoisesta 

kehityksestä. (Barro 1999.) 

4.2 Voidaanko taloudelliseen epätasa-arvoon vaikuttaa? 

Pääomatulojen verotuksella vaikuttaisi olevan merkittävä vaikutus varallisuuden 

kertymiseen. Ennen maailmansotia pääomatulojen verotus oli harvinaista tai se koski 

vain pientä osaa talouksista. Lisäksi veroaste oli pieni, yleensä korkeimmillaan alle 

viisi prosenttia. Matalien tuloerojen kaudella vuosina 1950-l980 pääomatuloveroaste 

oli useissa länsimaissa jopa 30 prosenttia. Tämä riittää laskemaan viiden prosentin 

nettopääomatuoton 3,5 prosenttiin verojen jälkeen. Pikettyn (2014: 373–374) 

mukaan tämä voi jättää kokonaispääoman määrän muuttumattomaksi, mutta siirtää 

varallisuutta yläluokalta keskiluokalle. Progressiivisen pääomaveron hyvä puoli olisi 

siinä, että se on mukautuva, johdonmukainen ja ennalta arvattava. Pikettyn mukaan 

ainoa tapa demokraattisesti kontrolloida suurimpien omaisuuksien nopeaa kasvua on 

vuosittainen omaisuusvero suurimmille omaisuuksille. (Piketty 2014: 372–375) 

Piketty (2014: 473) argumentoi että valtio ei pystynyt uudistamaan verotustaan 

finanssikriisin jälkeen samalla tavalla kuin 1930-luvun suuren laman jälkeen, jolloin 

kaikista korkeatuloisimpien verotusta nostettiin Yhdysvalloissa 80 prosenttiin. 

Kuvasta 17 näkee eri suurvaltojen korkeimman veroasteen 1900-luvun alusta 

vuoteen 2010. Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa ylimmät 

veroluokat olivat erityisen kovan verotuksen kohteena verrattuna manner-Euroopan 
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maihin. Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden kuningaskuntien tulovero oli jaettu 

”ansaittuun” ja ”ansaitsemattomaan” eli ansiotuloon ja pääomatuloon. Korkeimmat 

veroasteet koskivat pääomatuloa. Asetelma on siis päinvastainen kuin nykyään. 

Ylimpään tuloveroluokkaan nousu on kuitenkin vaatinut todella suuria tuloja ja se on 

koskenut lähinnä taloudellisesti ylintä yhtä prosenttia. Kuvaajasta voidaan huomata 

maailmansotien veroja nostavan vaikutuksen. Ensimmäinen veron nousu osuu 

samaan aikaan ensimmäisen maailmansodan alkamisen kanssa. Vuonna 1929 

alkaneeseen Suureen lamaan ja toiseen maailmansotaan reagoitiin myös verojen 

nostolla. Toisen maailmansodan jälkeen varsinkin Yhdistyneissä kuningaskunnissa 

vero pysyi korkealle aina Margaret Tacherin hallitukseen asti. On syytä toki 

huomata, että useissa maissa, kuten Tanskassa, Japanissa ja Preussissa, 

progressiiviseen tuloverotukseen päädyttiin jo 1800-luvulla. Kuvaajan tarkoituksena 

on osoittaa, että korkeaan tuloveroprogressioon pystytään sekä poliittisesti että 

taloudellisesti jos poliittinen ilmasto on oikea. (Piketty 2014: 498–512.) 

 

Kuva 18Korkein tuloveroluokka eräissä maissa vuosina 1900–2013 Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Korkeimmat tuloveroasteet ovat laskeneet paljon huippuvuosista. Nykyään verotus 

on voinut muuttua regressiiviseksi korkeimpien tulojen osalta useissa maissa, 

esimerkiksi Ranskassa pienituloisin 50 prosenttia maksaa noin 40–45 prosenttia 

tuloistaan veroa, mutta korkeatuloisin 0,1 prosenttia maksaa tuloistaan vain 35 
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prosenttia veroja. Jos tarkastellaan elinaikana saatuja tuloja sisältäen sekä ansiotulon, 

pääomatulon että perinnön, verojen regressiivisyys olisi huomattavasti selvemmin 

huomattavissa kuin tarkastelemalla palkkatuloja erikseen. Pikettyn mielestä 

progressiivinen varallisuuden verottaminen on tärkeämpää kuin progressiivinen 

tulovero. Progressiivinen verotus on Pikettyn mielestä kansainvälisen maailman 

elinehto, sillä jos suuri osa ihmisistä ei hyödy globalisaatiosta, ihmiset voivat 

kääntyvät sitä vastaan. (Piketty 2014: 493–497.)  

Suomen veroprogressiota on havainnollistettu kuvassa 18. Siinä tuloryhmittäin 

esitetään maksettujen tulonsiirtojen suhde tuotantotekijätuloihin. 

Tuotantotekijätuloihin lasketaan palkat, yrittäjätulot sekä omaisuustulot, eikä 

esimerkiksi eläkkeitä tai myyntivoittoja. Suomessa tuloluokat näyttävät maksavan 

suurin piirtein yhtä paljon veroja suhteessa tuloihinsa. Huomion arvoista on 

kuitenkin se, että kuvaajassa ei ole saatuja tulonsiirtoja, jotka ovat alimmalle 50 

prosentille yli 100 prosenttia suhteessa tuotannontekijätuloihin. Sekä alimman 50 

prosentin korkeat maksetut tulonsiirrot että saadut tulonsiirrot suhteessa 

tuotannontekijätuloihin selittyy luultavasti eläkeläisten suurella määrällä. Eläkeläisiä 

on noin 25 prosenttia väestöstä ja eläkkeet lasketaan saatuihin tulonsiirtoihin, ei 

tuotannontekijätuloihin. (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto, Työssäkäynti) 

 

Kuva 19Maksetut tulonsiirrot % tuotannontekijätuloista tuloryhmittäin Suomessa vuosina 1987–2014 
Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilastot 
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Perinnön verotus oli ensimmäisen maailmansodan alusta 1980-luvulle asti 

voimakkaampaa kuin se on nykyään. Kuvassa 19 on kuvattu ylintä perintöveroastetta 

eräissä maissa. Perintöveroa oli suunniteltu useissa maissa jo ennen sotaa, mutta 

vasta kriisin aikana löydettiin poliittista tahtoa toteuttaa verouudistukset. 

Mielenkiintoista on myös huomata miten korkeasti, nykyään matalaa verotusta 

suosivissa, Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa verotettiin sekä 

perintöä että tuloa. Pikettyn (2014: 505) mielestä näin korkeilla veroluokilla tarkoitus 

ei ollut enää valtion tulojen lisääminen, vaan suurien omaisuuksien rajoittaminen oli 

itseisarvoista. Pikettyn mukaan progressiiviset verot ovat demokraattinen ja liberaali 

tapa eriarvoisuuden vähentämiseksi. Progressiivinen verotus ei poista vapaata 

kilpailua tai oikeutta yksityisomaisuuteen, mutta muuttaa kannustimia toimia 

markkinoilla. Pikettyn mielestä tämä on ideaali kompromissi sosiaalisen oikeuden ja 

yksilön vapauksien välillä. (Piketty 2014: 498–514.) 

 

Kuva 20Korkein perintöveroluokka eräissä maissa vuosina 1900–2012 Lähde Piketty (2014) 

http://piketty.pse.ens.ft/capital21c 

Ei ole yllättävää että valtioissa, jossa korkeimman veroasteen verotus on laskenut 

nopeimmin, myös tuloerot ovat kasvaneet nopeimmin ja valtioissa joissa 

hyvätuloisimpien verotus ei ole laskenut, myös tuloerot ovat kasvaneet hitaammin. 

Onko keventynyt verotus lisännyt huippujohtajien työntarjontaa vai helpottiko 

verotuksen keventäminen yrityksen näkökulmasta päätöstä nostaa johtajien 
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palkkausta? Piketty (2014: 510) argumentoi, että johtajien rajatuoton mittaamisen 

vaikeus ja sisäänpäin kääntyneet johtokunnat mahdollistivat palkkojen nousun. Hän 

perustelee tätä sillä, että palkkojen nousu ei ole korreloinut tuottavuuden kasvun 

kanssa teollisuusmaissa 1980-luvun jälkeen. Eivätkä Yhdysvallat ja Yhdistyneet 

kuningaskunnat ole kasvaneet yhtään nopeampaa kuin Saksa, Ranska, Japani tai 

Tanska. Piketty myöntää eron manner-Euroopan ja Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen 

Kuningaskunnan välillä kaventuneen 1970-luvulle tultaessa ja että prosessi loppui 

samoihin aikoihin veronkevennysten kanssa, mutta selittää muutosta konvergenssilla, 

eikä usko että veronkevennyksillä olevan osuutta asiaan. Hän huomauttaa, että 

tuottavuuden kasvu Yhdysvalloissa vuosina 1950–1970 oli kaksi kertaa nopeampaa 

kuin vuosina 1990 – 2010. Yhdysvallat olivat molempina aikoina talouden veturina, 

joten konvergenssilla ei ole osuutta asiaan. Vaan innovaation on täytynyt olla 

nopeampaa, näin korkeista veroista riippumatta. Kaiken kaikkiaan Piketty on tullut 

lopputulokseen, että palkkojen nousu voidaan suurimmaksi osaksi selittää 

neuvottelu-mallilla, eli matalat verot lisäävät johtajien kannustimia neuvotella palkan 

korotuksia, eikä rajatuotannolla. Tutkimuksessaan Piketty on myös tullut tulokseen, 

että onnella on merkittävämpi vaikutus johtajien palkkaukseen kuin taidolla. Onnella 

Piketty tarkoittaa tuloksen parantumista, joka ei johdu johtajan taidoista, vaan 

esimerkiksi koko alan menestyksestä. Mutta onnen vaikutus palkkaukseen on 

pienempi maissa, joissa on korkeammat tuloverot korkeille tuloluokille. Pikettyn 

tutkimuksen lopputulos on, että korkeat verot korkeatuloisille eivät ole vain 

mahdollisia, vaan ainoa tapa hillitä johtajien palkkioiden kasvua. Pikettyn mukaan 

optimaalinen veroaste korkeimmille tuloille, eli ylimmälle 0,5 – 1 prosentille, 

teollisuusmaissa on noin 80 prosenttia. (Piketty 2014: 505–514.) 

Kansainvälistyneessä maailmassa yksittäiselle valtiolle korkea veroprogressio ei 

kuitenkaan tuota haluttuja tuloksia jos yritykset ja varakkaat henkilöt voivat siirtyä 

ulkomaille. Tämä on ongelma etenkin pienissä maissa kuten Suomessa. Pikettyn 

(2014: 512–524) ratkaisu ongelmaan on kansainvälinen pääomaverotus yhdistettynä 

taloudellisen läpinäkyvyyden lisäämiseen. Hän myöntää, että idea vaikuttaa 

poliittisesti täysin utopistiselta, mutta sitä voi käyttää mittatikkuna todennäköisempiä 

ratkaisuita harkittaessa. Lisäksi Pikettyn mielestä on mahdollista siirtyä pienin 

askelin kohti kansainvälistä verotusta alkaen alueelliselta tasolta, kuten Euroopan 

Unionin kautta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa pääomaverotus on jo olemassa ja sen 

yhtenäistäminen olisi potentiaalisesti hyödyllistä kaikille. Varsinkin pienille maille 
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olisi aina kannattavaa olla ainoa maa ilman pääomanverotusta, joten järjestelmässä 

pitäisi olla rankaisumekanismi maille jotka tarjoavat yleistä pääomaverotasoa 

alempaa veroastetta. Veron suuruuden määrittely on toki vaikeaa, mutta oleellista o, 

se, että vero olisi hyvin progressiivinen ja kattaisi kaikki varallisuuden muodot kuten 

pankkitalletukset, osakkeet ja asunnot. Pikettyn vero ei korvaisi jo olemassa olevia 

veroja vaan täydentäisi niiden jättämiä aukkoja. Sen tarkoitus ei olisi niinkään tuottaa 

valtiolle tuloja vaan säännöstellä kapitalismia ja estää omaisuuksien kasvaminen liian 

suuriksi. (Piketty 2014: 512–534.) 

Toinen suuri etu kansainvälisellä verolla olisi sama mitä Ranskan omaisuusvero 

saavutti Ranskassa vallankumouksen jälkeen. Sen avulla saataisiin paljon tietoa 

varallisuudesta maailmassa. Vero määrittelee normit, kategoriat ja juridisen ja 

kirjanpidollisen perustan varallisuuden vertailuun. Vertailukelpoisen tilastotiedon 

saanti pääoman jakautumisesta olisi erittäin tärkeää demokraattiselle päätöksenteolle. 

Tiedot omaisuuden koosta tulisi jakaa automaattisesti. Vastaavia järjestelmiä on 

olemassa pankkitietojen välittämiseen pankkien ja viranomaisten välillä, kuten myös 

työnantajalta verottajalle ansiotuloveroa laskiessa. Haaste olisi saada kaikki valtiot 

mukaan järjestelmään ja jakamaan tiedot keskenään. Yhdysvalloissa on jo käytössä 

laki, joka velvoittaa ulkomaalaiset pankit ilmoittamaan Yhdysvaltojen kansalaisten 

omistamat pankkitilit ja investoinnit ulkomailla Yhdysvaltojen hallitukselle. 

Euroopan Unionilla on vastaava, mutta paljon rajoittuneempi laki, se koskee vain 

EU:n sisällä toimivia pankkeja ja vain tiettyjä varallisuuden muotoja. (Piketty 2014: 

515–534.)  

Varallisuuden verottaminen, varallisuudesta saadun tulon sijaan, muuttaa sijoittajien 

käyttäytymistä. Se pakottaa pääoman omistajat sijoittamaan omaisuutensa 

mahdollisimman tehokkaasti välttääkseen pääoman katoamisen veron ja inflaation 

myötä. Toisaalta se myös rankaisee huonon vuoden kokeneita sijoittajia, jotka eivät 

ole tehneet voittoa, mutta joutuvat silti maksamaan veroa sijoituksistaan. 

Järjestelmässä pitäisi siis olla kolme eri veroa jotka toimivat yhdessä, pääomavero, 

perintövero sekä pääomatulovero. Vuotuisesti maksettava varallisuusveron suuruus 

ei voi olla kovin suuri, toisin kuin vain kerran maksettavan perintöveron. Esimerkiksi 

progressiivinen varallisuusvero, jossa veroasteet ovat nolla prosenttia alle miljoonan 

euron omaisuuksille, yksi prosentti yli miljoonan omaisuuksille ja kaksi prosenttia yli 

viiden miljoonan euron omaisuuksille, koskisi 2,5 prosenttia EU:n väestöstä ja toisi 



71 

kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta verotuloina. Summa olisi merkittävä, mutta 

vain pieni osa kokonaisverokertymästä, joka useissa EU-maissa on 50 prosenttia 

bruttokansantuotteesta. Ilman automaattista pankkitietojen jakamista yhdenkään EU-

maan ei kuitenkaan kannata asettaa tällaista järjestelmää yksinään, sillä se lähes 

varmasti johtaisi pääoman pakenemiseen maasta. (Piketty 2014: 512–524.) 

Pääomavero pienemmille omaisuuksille voi olla myös perusteltu. Käytännössä tämä 

jo tapahtuu muun muassa kiinteistöveron muodossa. Vero, joka olisi esimerkiksi 0,1 

prosenttia alle 200 000 euron omaisuuksille ja 0,5 prosenttia omaisuuksille 200 000 

euron ja miljoonan euron välillä, voisi korvata kiinteistöveron. Hyvänä puolena siinä 

olisi se, että pääomavero ottaisi huomioon asunnon omistajan koko varallisuuden. Se 

olisi myös oikeudenmukaisempi ihmisiä kohtaan joiden varallisuus koostuu 

suurimmaksi osaksi asunnosta. Koska asunnon merkitys omaisuudessa on korkeampi 

keskiluokalle, tämä toisi verotukseen lisää progressiota, helpottaen keskiluokan 

asemaa. (Piketty 2014: 517–518, 529–530.) 

Yritysten veropakolaisuuteen vaikuttaa merkittävästi yritysverotus, joka vaihtelee 

todella merkittävästi muun muassa Euroopan Unionin maiden välillä. Esimerkiksi 

Irlannin yritysveroaste on vain 12,5 prosenttia ja Ranskan yritysveroaste on 38 

prosenttia (Eurostat 2014: 36). Tämä aiheuttaa merkittävän kilpailuedun 

ulkomaalaisten yritysten maahan houkuttelemiseksi. Yritysvero koskee pelkästään 

yrityksen voittoja, jotta huonosti menestyvää yritystä ei rangaistaisi kahdesti. 

Voittojen suuruuteen on kuitenkin helppo vaikuttaa kirjanpidollisilla toimenpiteillä 

esimerkiksi siirtämällä voitot tytäryhtiöön joka sijaitsee matalan yritysverotuksen 

maassa kuten Irlannissa. Erityisesti pienten maiden on ollut kannattavaa kilpailla 

matalilla yritysveroilla, sillä maahan tulevan ulkomaalaisen yrityksen kontribuutio 

työllisyyteen ja verontuloon on suhteellisesti suuri verrattuna kotimaisten yritysten 

panokseen. Pikettyn ratkaisu ongelmaan olisi yritysten voiton laskeminen koko EU:n 

tasolla ja sen verottaminen kerralla eri tytäryhtiöiden sijaan. Verotuotot voitaisiin 

jakaa myynnin tai palkkakulujen perusteella. Vastaava ongelma liittyy myös 

henkilökohtaiseen verotukseen. Pitäisikö ihmisten kansalaisuuden tai kotimaan 

sijasta varallisuutta tai pääomatuloa verottaa maassa, josta tulo on hankittu? Kaikki 

verotuksen uudistukset aiheuttaisivat kuitenkin uusia ongelmia ja porsaanreikiä, 

joiden ratkomiseen Pikettyn mielestä pitäisi perustaa EU:lle uusi budjetista vastaava 

toimielin. Tämä mahdollistaisi pääoman ja yritysten verottamisen EU:n tasolla. Tämä 



72 

taas lisäisi verotuksen progressiivisuutta, tai ainakin vähentäisi verotuksen 

regressiivisyyttä. Verot, joita on vaikea paeta kuten arvonlisäverot ja kiinteistöverot, 

rasittavat suhteellisesti enemmän köyhiä ihmisiä, joilla suurempi osuus tuloista 

menee suoraan kulutukseen ja joilla asunto on merkittävä osa varallisuudesta. 

(Piketty 2014: 560–562.) 

Yksi ratkaisu kasvaviin varallisuuseroihin voisi olla valtion mukaantulo 

pääomasijoitukseen. Yhdysvaltojen suuret yliopistot hallinnoivat suurta 

sijoituspääomaa, joka tuottaa suuria voittoja vuosittain. Syynä voittoihin on 

yliopistojen kyky palkata ammattitaitoisia sijoitusasiantuntijoita (Piketty 2014: 447–

452). Pääomaa Suomen kokoisella valtiolla olisi potentiaalisesti käytettävissä 

tarpeeksi parhaiden asiantuntijoiden palkkaamiseen ja muiden skaalaetujen 

tavoittamiseen. Valtio on kuitenkin huono käyttämään rahaa. Norjan, Lähi-idän 

öljyntuottajamaiden ja Kiinan valtioiden hallinnoimat sijoitusrahastot eivät ole 

päässeet lähelle samoja tuloksia kuin yliopistojen rahastot (Piketty 2014: 452–363). 

Yksi syy tähän on se, että julkisilla rahastoilla on monia muitakin tavoitteita kuin 

varallisuuden kasvattaminen, muun muassa kotimaisen talouden tukeminen, 

infrastruktuurin kehittäminen ja humanitäärinen toiminta (Schmit, Gheeraert, Denuit 

& Warny 2011:75). Taloudellisesti tehokkaan rahaston toiminnan tulisi siis olla 

epäpoliittista, kuten keskuspankin. Lisäksi sen ainoa tehtävä tulisi olla tuottaa 

taloudellista voittoa sille annetulla pääomalla. Rahastolle tulisi antaa myös selvät 

säännöt joiden sisällä sen tulee toimia, kuten esimerkiksi riskikynnys, jota se ei saa 

ylittää, jotta toimintaan ei tarvitsisi puuttua sen alettua. Etuna olisivat valtiolle 

saatavat tulot ja varallisuuserojen kaventuminen, koska osa sijoituspääomasta olisi 

valtion eli viimekädessä kansalaisten omistamaa.  

Ajatukseen liittyy monia ongelmia. Rahastot voisivat aiheuttaa suuria taloudellisia 

kriisejä kaatuessaan. Se törmäisi vääjäämättä poliittisiin ongelmiin, kuten 

pääjohtajan valintaan ja julkiseen paineeseen olla tekemättä tappiota edes lyhyellä 

aikavälillä. Valtion harjoittama voittoa tavoitteleva sijoitustoiminta ulkomailla voisi 

myös aiheuttaa paikallisten vastarintaa. Myös alkupääoman hankkiminen on 

hankalaa. Toiminta pitäisi käynnistää velkarahalla, joka toisaalta on nyt halpaa 

(Suomenpankki.fi.) Toiminnalla saadut tulot olisivat parhaillaankin todella suhteessa 

verokertymään ja kansantalouteen.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan varallisuus- ja tuloerojen kehitystä 

pitkällä aikavälillä. Euroopassa ennen 1900-lukua suuri määrä varallisuutta oli 

keskittynyt pienen hallitsevan eliitin omistukseen. Maailman sotien ja Suuren laman 

seurauksena pääoma menetti nopeasti arvoaan. Samalla myös varallisuuserot 

pienenivät. Tämä mahdollisti suuren keskiluokan nousun. Vuosien 1950–1980 

välinen aika oli historiassa ainutlaatuisen taloudellisesti tasa-arvoinen kausi. 

Taloudellinen epätasa-arvo kääntyi kuitenkin nousuun 1980-luvulla. Eriarvoisuutta 

ajavana voimana toimi erityisesti Yhdysvalloissa korkeimpien palkkojen kasvu. 

Varallisuuserot ovat myös kääntyneet nousuun viime vuosikymmenien aikana, mutta 

muutos on ollut hidasta. (Piketty 2014) 

Suomessa tuloerot ovat laskeneet 1900-luvun alusta 1980-luvulle saakka (Jäntti, 

Riihelä, Sullström ja Tuomaala 2010: 371–447).  Taloudellinen epätasa-arvo 

kaventui nopeaa etenkin vuosien 1967–1977 välillä, jolloin hyvinvointivaltiota 

rakennettiin. Suomessa varallisuus ja tuloerot olivat todella pienet kansainvälisellä 

mittakaavalla vuosina 1970–1990. Suurituloisimman kymmenyksen palkkatulojen 

osuus oli vain noin 20–25 prosenttia kokonaispalkoista. Vähävaraisemman 50 

prosentin väestöstä osuus kokonaisvarallisuudesta pysyi silti alle kymmenessä 

prosentissa lähes koko tarkastelu jakson ajan. Verouudistuksen ja työttömyyden 

nousun seurauksena tuloerot kasvoivat nopeasti 1990-luvun ajan. 2000-luvun aikana 

tuloerojen kehityksessä ei ole havaittavissa selvää trendiä. Varallisuuserot ovat 

kasvaneet hitaasti myös Suomessa. (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto, Kotitalouksien 

varallisuus, Riihelä, Sullström & Tuomaala 2010.) 

Varallisuuserot ovat aina korkeammat kuin tuloerot. Varallisuuserot kasvavat 

suuremmiksi korkeammissa varallisuusluokissa. Varakkain kymmenen prosenttia ja 

sitä pienemmät luokat erottuvat selvästi omaksi ryhmäkseen. Tämä johtuu 

varallisuuden rakenteen muutoksesta varakkaampiin ryhmiin siirtyessä. Erityisesti 

asuntovarallisuus menettää merkitystään suuremmissa omaisuuksissa. Pääoma alkaa 

koostua suuremmissa osin sijoituspääomasta. (Tilastokeskus, Kotitalouksien 

varallisuus) 
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Sijoituspääoma mahdollistaa korkeiden voittojen saavuttamisen. Koska 

sijoituspääoma on keskittynyt pienelle ihmisryhmälle ja sijoituspääomasta saatavat 

voitot ovat yleensä suurempia kuin talouskasvu, syntyy taloudellista epätasa-arvoa. 

Piketty (2014) kuvaa tätä kehitystä r > g epäyhtälöllä. Eli pääomantuotto on 

suurempi kuin talouskasvu. Piketty pitää tätä tärkeimpänä taloudellista epätasa-arvoa 

ajavana tekijänä. Koska pääomatuotot ovat lähes aina suuremmat kuin talouskasvu ja 

pääoman hallinnan voi ulkoistaa ammattilaisille, pääomaa omistavat henkilöt voivat 

vaurastua lähes jatkuvasti keskiverto kansalaista nopeampaa.  

Taloudellisen epätasa-arvon kasvuun vaikuttaa myös useita muita tekijöitä. Muun 

muassa korkeimpien tuloluokkien verotusta on kevennetty huomattavasti 1970-luvun 

jälkeen. Lisäksi Yhdysvalloissa korkeakoulusta valmistuneiden määrä on 

suhteellisesti laskenut 1980-luvun jälkeen. Tämä nostaa korkeakoulutettujen 

palkkapreemiota suhteessa muihin ihmisiin (Golding & Katz 2007).  

Taloudellisen epätasa-arvon vaikutusta talouden toimintaan on tutkittu paljon. 

Tulokset ovat ristiriitaisia, mutta taloudellinen epätasa-arvo vaikuttaa olevan 

haitallista talouden toiminnalle. Varallisuuserojen vaikutusta talouden toimintaan ei 

ole tutkittu yhtä paljon tilastollisen aineiston puutteesta johtuen. Sekä aineiston 

kerääminen että uusien teorioiden kehittäminen on suuri haaste taloustieteilijöille 

tulevaisuudessa.  

Pikettyn (2014) mielestä taloudellisen epätasa-arvon kehitystä tulisi hillitä 

veronkorotuksilla suurille tuloille ja omaisuuksille. Piketty ehdottaa sekä korkeaa 

pääomatuloveron progressiota että pääoman verotusta. Progressiivinen perintövero 

rajoittaisi myös suurien omaisuuksien sukupolvelta toiselle jatkuvaa kasvua. 

Pääoman verotus mahdollistaisi myös tilastotiedon keräämisen varallisuuden 

määrästä ja jakautumisesta. Tämä on tärkeää varallisuuserojen kehityksen ja 

taloudellisten vaikutusten tutkimisen kannalta. (Piketty 2014) 

Kaikki pääomaan liittyvät verouudistukset tarvitsisivat tehokasta kansainvälistä 

yhteistyötä. Pikettyn (2014) mielestä sekä yritysveroa, että pääomatuloveroa tulisi 

periä Euroopan Unionin tasolla. Tämä estäisi verokilpailun ja rajoittaisi suuryritysten 

mahdollisuuksia verosuunnitteluun.  
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Varallisuuserot ovat kasvaneet hieman, mutta kasvu ei vaikuta olevan niin nopeaa 

kuin Pikettyn (2014) teoria olettaa. Pitkän aikavälin kehityksen arviointi on vielä 

vaikeaa. Pääomatulojen ja talouskasvun eroista johtuva varallisuuserojen kehitys ei 

ole uhkaavaa, koska se on nopeaa. Se on uhkaavaa, koska se on jatkuvaa. 

Tarvitsemme lisää tietoa erityisesti suurimpien omaisuuksien koosta ja kehityksestä. 

Tarvitsemme myös lisää tutkimustietoa varallisuuserojen vaikutuksista. Vaikka 

varallisuuserojen kasvu ei olisikaan yhtä nopeaa kuin Piketty ennustaa, 

varallisuuserot tulevat kuitenkin olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpi osa 

yhteiskuntaa. 
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LIITTEET 

5.1 Liite 1 OECD-maiden kotitalouksien todellisten tulojen muutokset 1980-

luvun puolivälistä 2000-luvun loppuun  

  Keskitulojen muutos  vuodessa prosentteina 

Valtio Alin kymmenys Koko väestö Ylin Kymmenys 

Alankomaat 0,5 1,4 1,6 

Australia 3,0 3,6 4,5 

Belgia 1,7 1,1 1,2 

Chile 2,4 1,7 1,2 

Espanja 3,9 3,1 2,5 

Irlanti 3,9 3,6 2,5 

Israel 0,8 2,3 2,8 

Italia 0,2 0,8 1,1 

Itävalta 0,6 1,3 1,1 

Japani -0,5 0,3 0,3 

Kanada 0,9 1,1 1,6 

Kreikka 3,4 2,1 1,8 

Luxemburg 1,5 2,2 2,9 

Meksiko 0,8 1,4 1,7 

Norja 1,4 2,3 2,7 

Portugali 3,6 2,0 1,1 

Ranska 1,6 1,2 1,3 



81 

Ruotsi 0,4 1,8 2,4 

Saksa 0,1 0,9 1,6 

Suomi 1,2 1,7 2,5 

Tanska 0,7 1,0 1,5 

Tšekin tasavalta 1,8 2,7 3,0 

Turkki 0,8 0,5 0,1 

Unkari 0,4 0,6 0,6 

Uusi Seelanti 1,1 1,5 2,5 

Yhdistyneet Kuningaskunnat 0,9 2,1 2,5 

Yhdysvallat 0,1 0,9 1,5 

OECD-27 1,4 1,7 1,9 

Lähde: OECD (2011) 
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5.2 Liite 2 Ranskan ikä-varakkuus profiili.  

Taulukossa näkyy jokaisen ikäryhmän varakkuus suhteessa 50-59 vuotiaisiin 

Ranskassa vuosina 1820 - 2010 

 20-29 

vuotiaat 

30-39 

vuotiaat 

40-49 

vuotiaat 

50-59 

vuotiaat 

60-69 

vuotiaat 

70-79 

vuotiaat 

80 + 

vuotiaat 

1820 29 % 37 % 47 % 100 % 134 % 148 % 153 % 

1850 28 % 37 % 52 % 100 % 128 % 144 % 142 % 

1880 30 % 39 % 61 % 100 % 148 % 166 % 220 % 

1902 26 % 57 % 65 % 100 % 172 % 176 % 238 % 

1912 23 % 54 % 72 % 100 % 158 % 178 % 257 % 

1931 22 % 59 % 77 % 100 % 123 % 137 % 143 % 

1947 23 % 52 % 77 % 100 % 99 % 76 % 62 % 

1960 28 % 52 % 74 % 100 % 110 % 101 % 87 % 

1984 19 % 55 % 83 % 100 % 118 % 113 % 105 % 

2000 19 % 46 % 66 % 100 % 122 % 121 % 118 % 

2010 25 % 42 % 74 % 100 % 111 % 106 % 134 % 

 


