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I. JOHDATUKSEKSI AIHEESEEN

Toisinaan esitetään, että työvoiman osuus [tuotannontekijätuloista] on eriarvoisuuden mitta. Vaikka sen kaltaiset
summaluvut eivät sellaisenaan ole oma eriarvoisuusmittansa, putoavalla työvoiman tulo-osuudella voi olla yhteys
kasvavaan eriarvoisuuteen, koska pääoman omistuksella on taipumus olla keskittyneempää [kuin työvoima]. …
Työvoiman  [tulo-]osuuden  lasku  ei  välttämättä  [kuitenkaan]  tarkoita,  että  pääoman  omistajat  saavat  aiempaa
enemmän.1

Voi tuntua selviöltä, että palkkojen ja palkkioiden kutistuminen suhteessa voittoihin johtaa tuloero-
jen kasvuun. Tätä perustellaan tutkimuksessa sillä, että voittoihin perustuvat pääomatulot ovat ja-

kautuneet ansiotuloja epätasaisemmin.2 Funktionaalisen tulonjaon mitan x ' t=
κ t

lt

mukaan joko pää-

oma- (κt) tai ansiotulojen (lt)3 supistuminen (kasvu) vuonna t johtaa näin mitatun tulonjaon laskuun 
(kasvuun), ja tämä puolestaan johtaa pääomatulojen epätasaisen jakautumisen vuoksi tuloerojen 
kasvuun (laskuun).4 

Annettu yhtälön x't osamäärä kun ei kerro vielä siitä, miten tasaisesti saadut pääomatulot ja-
kautuvat eri tulonsaajien—tulokymmenysten, -prosenttien, kotitalouksien, yksilöiden—kesken. 
Emme voi myöskään tietää suoraan, miten suuri osa pääomatuloista on yritysten ja kuinka suuri osa 
kotitalouksien tuloja, ellemme tee selvää määritelmäeroa kertyneen ja saadun pääomatulon välillä. 
Vain osa voitoista maksetaan pääomatulona omistajilleen, osa pidätetään yrityksessä sijoituksia, vel-
kojen lyhentämistä sekä kassaa varten.5 Ei olekaan selviö, että näin mitatun tuotannontekijätulon-
jaon mitan x't arvon kasvu johtaisi suoraan tuloerojen kasvuun, ellei määritetä tarkoin, että kyseessä 
on juuri kotitalouksien saamien pääomatulojen suhteellisesta kasvusta ansioihin nähden, ja tehdä 
tarvittavia tulonjakolaskelmia saatavan aineiston puitteissa. Yhtä lailla on määriteltävä, käsitellään-
kö brutto- vai nettotuloja, veronalaisia vai käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksista puhuttaessa on
myös syytä huomioida, että ns. kokonaistulon6 käsite on monesti kuvaavampi taloudellisen tilanteen
mittari kuin saadut tuotannontekijätulot tai käytettävissä olevat tulot. 

Atkinson (2009) sekä Bengtsson ja Waldenström (2015) mittaavat tuotannontekijätulonjaon 
vaikutusta henkilökohtaiseen tulonjakoon yksinkertaisella tulojen variaatiokertoimen neliön dekom-
positiolla7

υ 2
=(1−π )

2υ w
2
+π 2υ k

2
+2π (1−π )ρ υ kυw , (1.1)

1 Bridgman 2014, 25,2. 
2 Bengtsson ja Waldenström 2015, 1. 
3 Tilastokeskuksen  sektoritileillä  kotitalouksien  (S14)  tuotannontekijätulot  jakautuvat  palkkoihin  ja  palkkioihin

(D11R), omaisuustuloihin (saadut todelliset korot D411R ja osingot D421R) sekä yrittäjätuloihin (yrittäjätulon otot
yritysmäisistä yhteisöistä (tuloina) D442R).

4 Tulee huomata, että tämä mitta jättää yrittäjätulot (D442R) huomiotta. Näiden tulojen käytön vaikeutena on se, että
ne ovat osin perua yrittäjän oman työvoiman ja osin hänen palkkaamansa työvoiman luomasta lisäarvosta. On hyvin
vaikea arvioida, miten suuri osa yrittäjäntulosta perustuu hänen omaan työvoimaansa eli on ansiotuloa, ja miten
suuri osa perustuu hänen työntekijöidensä työvoiman tuotteelle eli on pääomatuloa.

5 Atkinson 2009, 8. 
6 Uusitalo 1988, 35: »[k]okonaistulon käsite on laajin kotitaloustiedustelun tulokäsite. Siihen päästään, kun käytettä-

vissä oleviin tuloihin lisätään kotitalouden käyttämien yhteiskunnallisten palveluiden arvo.»  
7 Atkinson 2009, 10; Bengtsson ja Waldenström 2015, 4. Variaatiokerroin lasketaan yhtälöllä υ = σ/x, jossa sigma σ

on keskihajonta ja x keskiarvo. 
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jossa w viittaa ansiotuloihin (palkat + palkkiot), k pääomatuloihin, π on pääomatulojen osuus tuo-
tannontekijätuloista, υw palkkatulojen jakauman variaatiokerroin, υ k pääomatulojen jakauman va-
riaatiokerroin ja ρ taas korrelaatiokerroin ansio- ja pääomatulojen välillä (so., miten suuri osa teki-
jöiden keskinäisvaihteluista korreloi toistensa kanssa). Yhtälön oikeanpuoleisen tekijän perusteella 
voidaan laskea, että mikäli se nousee pääomatulojen tulo-osuuden mukana, on sen täytettävä ehto
π >[1−λ ρ ]/ [1+λ2

−2λ ρ ] , jossa λ on pääomatulojen variaatiokerroin jaettuna ansiotulojen va-
riaatiokertoimella (λ = υk/υw)8. Atkinsonin mukaan υk ylittää todennäköisesti υw:n juuri sen takia, että 
pääomatulot ovat epätasaisemmin jakautuneita kuin ansiotulot.9 

 Taulukko 1.1. näyttää yhtälön (1.1.) pohjalta lasketut tulonjaon mitan arvot vuosille 1976, 
1981, 1987, 1997 ja 2007. Vuodet ovat valikoituneet kotitaloustiedusteluiden ilmestymisvuosien 
(1966, 1971, 1976, 1981, 1987–) sekä saatavilla olleen sektoritilinpitoaineiston (1975–) perusteella. 
Mitta on nimetty tässä yksinkertaisuuden vuoksi Atkinsonin mitaksi, vaikkei se olekaan sen 
vakiintunut käsite tutkimuskirjallisuudessa. Taulukon 1.1. tuloksia arvioitaessa on tärkeä huomata, 
että koska Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluaineistossa ei ole eritelty omaisuutuloja 
tarkkuudella, joka mahdollistaisi pääomatulojen variaatiokertoimien laskentaa 
tulokymmenyksittäin, on υk:n laskemiseksi käytetty sen sijaan omaisuustulojen jakaumaa 
tulokymmenyksittäin pienituloisimmasta suurituloismpaan kymmenykseen.10

  

Nähdään, että näin lasketun variaatiokertoimen neliön arvo laski vuosina 1976–87, joskin on epä-
varmaa, mitä sen arvolle tapahtui vuosina, joilta meillä ei ole tietoja käytettävissämme.11 Tämän jäl-
keen nähdään tuloerojen kasvaneen hyvin voimallisesti vuosien 1987–97 väliin sijoittuneella ajan-
jaksolla. Hiljattain havaitaan tapahtuneen vastaavasti tulojen hajonnan kaventumista vuosien 1997–
2007 välisellä jaksolla. Nähdään, että näin mitattuna omaisuustulojen tulo-osuuden (π) ja variaatio-
kertoimen (υk) kasvu on ollut nopeampaa kuin ansiotulojen kertoimen (υw). Näin ollen tuloerojen 
kasvu vaikuttaa selittyvän sillä, että omaisuustulojen tulo-osuus on kasvanut vuosien 1976–2007 vä-
lisellä ajanjaksolla. Niinpä, vaikka »[t]yövoiman [tulo-]osuuden lasku ei välttämättä … tarkoita, että
pääoman [tai omaisuuden – S. H.] omistajat saavat aiempaa enemmän»12, vaikuttaa Suomen lähihis-
toriassa näin kuitenkin juuri käyneen. Tämä tuntuu tukevan Riihelän, Sullströmin ja Tuomalan 
(2005) tutkimustulosta, jonka mukaan juuri pääomatulojen suhteellinen kasvu ansioihin nähden se-

8 Tulee huomata, että tämä osamäärä lasketaan tässä yhteydessä myöhemmin ansio- ja omaisuustulojen, ei ansio- ja
pääomatulojen variaatiokertoimien osamääränä. Tämä johtuu saatavilla olevan aineiston rajoittuneisuudesta—koti-
taloustiedusteluihin pohjautuvassa tulonjakoaineistossa ei ole eritelty kotitalouksien saamia pääomatuloja muista
omaisuustuloista.

9 Ibid., 10. Atkinson viittaa tässä Andrew Glynin tutkimustulokseen. 
10 Tällä sekaannuksella voi olla tekemistä sen kanssa, että taloustieteessä pääomaksi luetaan herkästi mikä tahansa

omaisuuden laji, »joka kestää pitempään kuin vuoden», vaikka pääoma tuleekin tunnistaa sen käyttötarkoituksesta,
ei sen kestävyydestä (Shaikh 2016, 11,208 (suom. tekijän)). 

11 Tilastokeskus (ent. Tilastollinen päätoimisto) on tehnyt kotitaloustiedusteluita vuosina 1966, 1971, 1976, 1981 ja
vuodesta 1987 eteenpäin vuosittain. Kotitaloustiedustelut (nyk. kulutustutkimukset) perustuvat edustukselliseen ko-
titalousotanta-aineistoon ja muodostavat täten luotettavamman kuvan kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista
kuin tulonjakotilasto, joka pohjautuu veronalaisiin tuloihin.  

12 Bridgman 2014, 2. 
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Taulukko 1.1. Atkinsonin mitta Suomessa 

Vuosi π
1976 0,024 0,610 0,374 0,364
1981 0,037 0,608 0,356 0,343
1987 0,049 0,606 0,397 0,333
1997 0,068 0,684 0,542 0,408
2007 0,113 0,673 0,657 0,362

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 

υ
w

υ
k υ2

ρ = 0,904



littää tuloerojen kasvun vuosien 1991–3 jälkeisenä vuosikymmenenä.13 Mainitut tekijät selittävät 
taulukon 1.1. mukaista kehitystä ennen kaikkea vuoden 1993 tuloverouudistuksella (1535/1992 
vp).14 On kuitenkin epäselvää, missä määrin sitä voidaan selittää ensisijaisesti tällä verouudistuksel-
la, vai missä määrin keskeisempää on ollut pääoman keskimääräistuoton, voiton suhdeluvun, selkeä
kohoaminen noin vuosien 1992–2001 välisenä aikana.  

Kuten todettua, ei ole itsestään selvää, että pääoman tuoton, voiton, kasvu johtaisi lineaari-
sesti tuloerojen kasvuun ansio- ja pääomatulonsaajien välillä (puhuttiin sitten tulonsaajaluokista, 
kotitalouksista tai yksilöistä). Tämä johtuu siitä, että voitot jakautuvat aina yhtiöihin (ja muihin yh-
teisöihin) jätettävään ja ulos maksettavaan voittoon.15 Yhtiöt voivat pitäytyä osingonjaosta sijoit-
taakseen voittonsa tuotannon laajentamiseen, tuotekehitykseen tai muihin yhtiöihin. Onkin syytä si-
vumennen huomata, että suuri osa maksettavista osingoista on nimenomaan yhtiöiden toisilleen 
maksamia, omistusosuuteen perustuvia voitto-osuuksia. Koska kansantalouden säästämisaste perus-
tuu täten kotitalouksien lisäksi yhtiöiden päätöksiin, ei tulonjakoa ja tuloeroja arvioitaessa voida tu-
keutua vain yhtiöiden tuloksen mukaisen liikevoiton ja maksettujen palkkojen ja palkkioiden keski-
näissuhteen varaan.16 Se, miten suuren osan voitoistaan yhtiöt maksavat osinkoina—ja kuinka suu-
ren osan ne joutuvat maksamaan korkoina, lainanlyhennyksinä j.n.e.—vaihtelee suuresti riippuen 
puitteista, kuten rahoitusmarkkinasääntelystä, jotka ovat osin objektiivisia ja ulkoisia eli yhtiöiden 
omasta tahdosta riippumattomia tekijöitä. Ei olekaan sanottua, etteikö esimerkiksi juuri rahoitus-
markkinasääntelyn purkaminen Suomessa noin vuosina 1980–93 selittäisi osittain yhtiöiden kasva-
nutta kilpailua omistajista ja heidän sijoituksistaan.17 Tähän asiaan ei kuitenkaan panosteta tässä 
kohdin syvällisemmin, vaan se jää myöhemmän tutkimuksen arvioitavaksi. 

II. PÄÄOMAN TUOTTO JA TULOEROT

Käsillä oleva kirjoitus niveltyy osaksi laajempaa tutkimusta Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 
1960–2000, jonka tarkoituksena on selittää pääoman tuoton ja tuotannontekijätulonjaon välistä suh-
detta Suomessa noin vuosina 1960–2000. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä niinkään tuloeroja kuin 
tulonjakoa kahden tulonsaajaluokan, ansio- ja pääomatulonsaajien ja heidän muodostamiensa koti-
talouksien välillä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät selittävät ansio- ja pääoma-
tulojen jakautumisen suhteessa muuttuvaan pääoman keskimääräistuottoon. Koska tuloerot kuiten-
kin selittyvät ainakin osittain tulonjaolla, ja koska pääomatulojen taipumuksena on jakautua epäta-
saisemmin kuin ansiotulojen, niitä käsitellään tässä yhteydessä, jotta voidaan ymmärtää tuotannon-

tekijätulonjaon x ' t=
κ t

lt

yhteys tuloeroihin. 

Katsotaan aluksi, miten annettu tuotannontekijätulonjaon mitta x't ja voiton suhdeluvun eli 
pääoman keskimääräistuottoprosentti φ't–1 selittävät υx' = υκ/υl:ssä eli omaisuus- ja ansiotulojen va-
riaatiokertoimien osamäärässä tapahtumat muutokset.18 Tätä koetellaan äärellisesti jakautuneen vii-
veen (finite distributed lag, FDL) regressiomallilla, joka kirjoitetaan yhtälöön

13 Riihelä, Sullström ja Tuomala 2005, 11. 
14 Ibid., 16,17,22.
15 Atkinson 2009, 8. 
16 Shaikh 2016, 604: »[s]äästämisasteen liiketaloudellinen osatekijä (business component) (eli se osa voitosta, joka pi-

dätetään yhtiön tulona) ei voi olla riippumaton yhtiöiden säästämisasteesta, koska molemmat päätökset [so., jakaa
ja olla jakamatta voittoja pääomatulona – S. H.] tehdään samassa yhtiössä. Näin ollen, vaikka kotitalouksien säästä-
misaste olisikin täysin riippumaton yhtiöiden rahoitustarpeista, koko talouden säästämisaste reagoi jollakin tavalla
säästöjen ja rahoitustarpeen erotukseen (finance gap), koska sen liiketaloudellinen osatekijä tekee niin.» 

17 Esimerkiksi Stockhammer pitää rahoitusmarkkinasääntelyn purkamisesta seurannutta finansialisaatiota keskeisim-
pänä selityksenä tuloerojen kasvulle OECD-maissa 1970–80-luvulta jatkuneella ajanjaksolla (Stockhammer 2009, ,
14–15,49).   

18 Voiton suhdeluvun arvo otetaan aina edeltävältä vuodelta t–1, koska omaisuustuloista pääomatulot pohjautuvat aina
edellisen vuoden tuloksille. 
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υ x'=β 0+β 1 x ' t+β 2φ ' t+β 3φ ' t−1+β 4φ ' t−5+ε t . (2.1.)

Tässä yhtälössä on selittävinä tekijöinä ansio- ja pääomatulojen osamäärän x't lisäksi voiton suhde-
luvusta sen arvot φ't ja φ't–1 ja φ't–5. Näin ollen mallissa katsotaan, miten sekä kuluvan, edellisen että 
viiden vuoden takainen pääoman keskimääräinen tuottoprosentti selittävät ansio- ja pääomatulojen 
variaatiokertoimien osamäärän muutokset. Toisin sanoen koetetaan, miten hyvin tämän tuloeromi-
tan muutokset korreloivat pääoman tuoton muutosten kanssa. Yhtälön (2.1.) oikeanpuoleisen tekijän
viimeinen tekijä, εt, on jäännösmuuttuja eli se osa selitettävän tekijän υx' muutoksesta, jota kolme 
aiempaa tekijää eivät selitä tilastollisesti merkitsevästi tai voimakkaasti korreloiden. Jäännös olete-
taan täydellisesti satunnaisjakautuneeksi ja trendittömäksi eli sen keskiarvoksi ja varianssiksi olete-
taan nolla (μ, σ2 = 0). 

Mallin hypoteesi on, että sen oikeanpuoleiset tekijät korreloivat voimakkaasti sen vasem-
manpuoleisen, selitettävän tekijän kanssa. Nollahypoteesina on puolestaan, että selittävien tekijöi-
den kulmakerroinparametrin arvo on nolla (H0 = 0). Mallin vakiotekijä (β0) on regressiosuoran pys-
tyakselin lävistysparametri, joka osoittaa, missä kohtaa kuvaaja lävistäisi regressiomallin kuvaajan 
pystyakselin, jos selittävien muuttujien keskiarvot ovat nolla. Se osoittaa myös, minkä arvon selitet-
tävä muuttuja saa, jos selittävien tekijöiden kulmakerroinparametrien arvo on nolla.  Mallin riskita-
soksi on valittu p < 0,05 eli sen on oltava oikeassa 95 %:n todennäköisyydellä eli melkein merkitse-
västi. Tulokset esitetään taulukossa 2.1.

Nähdään, että nollahypoteesista voidaan luopua eli selittävien tekijöiden kulmakerroinparametrien 
arvot poikkeavat nollasta tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Tämä nähdään F-testin tuloksesta (p < 
0,000). Malli on myös melko selitysvoimainen, koska sen korrelaatiokertoimen neliö R2 tuottaa ar-
von 0,80. Kun katsotaan selittäviä tekijöitä yksittäin, nähdään, että vain yksi neljästä muuttujasta, 
yksinkertainen ansio- ja pääomatulojen osamäärä x't selittää annetun tuloeromitan muutokset tilas-
tollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,000). Selitettävä tekijä υx' (vakio) korreloi myös erittäin mer-
kitsevästi oman arvonsa kanssa, joka tarkoittaa, että mallin keskiarvo poikkeaa nollasta. Voidaan 
olettaa mallin olevan autoregressoituva. Toisin sanoen selitettävä tekijä voi selittää »itse itsensä» eli
tuloeroissa vaikuttaa olevan pysyvyyttä, jota käsillä oleva malli ei pysty selittämään. Mallin jään-
nösmuuttujan εt arvot ovat täydellisen satunnaisjakautuneet eikä niissä ole trendinomaisuutta (eli μ, 
σ2 = 0). 

Taulukosta 2.1. nähdään, että pääoman keskimääräinen tuottoprosentti φ't eivätkä sen viiveet
selitä tuloeroissa υx' tapahtuvaa muutosta tilastollisesti merkitsevästi. Näin ollen tuloerojen muutok-
set tuntuvat selittyvän muista tekijöistä kuin pääoman tuottoprosentista käsin. Tässä mallissa selittä-
väksi tekijäksi on noussut yksinkertainen ansio- ja pääomatulojen osamäärä x't, joka näyttää miten 
suuri osa tuotannossa syntyvään arvonlisäykseen perustuvasta tulosta jakautuu ansio- ja pääomatu-

4

Vakioimattomat muuttujat 
t sig.

B Keskivirhe Beeta
Vakio 0,46 0,04 0,00 11,70

2,14 2,00 0,21 1,07

-1,32 1,84 -0,13 -0,72

-0,91 2,00 -0,12 -1,30

3,79 0,43 0,86 8,89
Estimaatin keskivirhe: 0,05
Vapausasteet: 31

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 

Taulukko 2.1. Tuotannontekijätulonjako (υ
x'
) ja selittävät tekijät (φ'

t
, φ'

t–1
, φ'

t–5
, x'

t
)

Kertoimet (υ
x'
) Vakioidut 

muuttujat

p < 0,000
φ'

t p < 0,296
φ'

t–1 p < 0,479
φ'

t–5 p < 0,205
x'

t p < 0,000
R² = 0,80
μ = 0,00
σ² = 0,00 F = 31,73 p < 0,000



loiksi. Tämän ei ole taas aiemmin havaittu selittyvän samaisella pääoman tuottoprosentilla.19 Vai-
kuttaa myös siltä, että tulonjaossa on tiettyä pysyvyyttä, jota ei voida suoraan palauttaa tulonjakoa 
välillisesti muokkaaviin tekijöihin, kuten pääoman tuottoasteeseen, työvoimakustannuksiin ja niin 
edelleen. Tulonjaon ja tuloerojen vakaus on seikka, johon on kiinnitetty huomiota tulonjakotutki-
muksessa läpi vuosikymmenten.20 Tätä voidaan mallintaa ensimmäisen kertaluvun autoregressio-
mallilla (AR(1)), jossa selitettävän tekijän υ x' t

selittäjä on sen edellisen vuoden arvo υ x' t−1
. Tämä 

kirjoitetaan yhtälöön

υ x' t
=β 0+β 1υ x ' t−1

+ε t , (2.2.)

jossa muuttujat ovat yllämainitut. Jäännösmuuttujan keskiarvoksi on jälleen oletettu nolla ja va-
rianssi tuntemattomaksi (μ, σ2 = 0). Mallin hypoteesina on, että kulmakerroinparametrin arvo poik-
keaa nollasta tilastollisesti merkitsevällä tavalla (β1 ≠ 0). Nollahypoteesina H0 on, että selittävän te-
kijän υ x' t−1

kulmakerroinparametrin arvo on nolla (β1 = 0) eli selitettävä ja selittävä tekijä eivät kor-

reloi merkitsevästi. Riskitasoksi on jälleen valittu p < 0,05. Tulokset on esitelty taulukossa 2.2.

Taulukon tuloksissa nähdään, että edellisen vuoden tuloerot ansio- ja pääomatulonsaajien välillä se-
littävät sen kulloisenkin vuoden arvot tilastollisesti merkitsevästi eli kulmakerroinparametrin arvo 
poikkeaa merkitsevästi nollasta (p < 0,000). Malli ei kuitenkaan ole erityisen selitysvoimainen (R2 =
0,58). Tämä tarkoittaa, että malli selittää noin 6/8:aa selitettävän muuttujan muutoksesta eli tuloero-
jen mitasta υ x' t

. Näin ollen tuloerojen mitta ei korreloi erityisen voimakkaasti edellisen vuoden ar-
vonsa kanssa. Tämän mallin puitteissa on siis niin, että vuoden t tuloerot selittyvät 58-prosenttisesti 
niiden edellisen vuoden t–1 arvolla. 

Tulos osoittaa, että tulonjaossa on pääoman tuottoprosentista riippumatonta, joskaan ei järin 
voimakasta pysyvyyttä. Yhtiöt ovat toisin sanoen voineet vuosina 1966–2014 pyrkiä tasaamaan 
osingonjakoaan ja niistä ulos otettua pääomatulon kaltaista tuloa siten, että sen määrällinen kasvu 
on pysynyt vakaana—on toisin sanoen voitu pyrkiä pääoman tuoton muutoksista riippumattomaan 
tulokehitykseen. Tämä on merkinnyt, että maksettujen osinkojen ja ulos otetun muun pääomatulon 
suhde yhtiöiden tulokseen on kasvanut. Havaitaan, että mallin jäännösmuuttujan εt keskiarvo ja va-
rianssi poikkeavat nollasta. Onkin syytä epäillä mallissa olevan sarjakorreloitumista eli oletusta se-
littävän ja selitettävän muuttujan riippumattomuudesta E (ε t∣υ x ' t

)=0 ei voida hylätä. Tämä voi myös
tarkoittaa sitä, että mallista on jätetty pois selittäviä muuttujia. Yhtä lailla kyse voi olla siitä, että 
mallin selitettävä tai selittävä muuttuja kehittyvät trendinomaisesti, eivät stationaarisesti eli niiden 
arvot loittonevat toisistaan riippumatta.21 

19 Saska Heino, Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää? Taloussaippua-
kupla 31.12.2016 <https://taloussaippuakupla.files.wordpress.com/2016/12/mc3a4c3a4rc3a4menetelmistc3a4.pdf> 
[haettu 19.2.2017]

20 Ks. esim. Bridgman 2014, 3 ja Lebergott 1963, 53. 
21 Pickup 2016, 16. 
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Vakioimattomat muuttujat 
t sig.

B Keskivirhe Beeta
Vakio 0,22 0,09 0,00 2,46

0,73 0,11 0,77 6,34
Estimaatin keskivirhe: 0,08
Vapausasteet: 29

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 

Taulukko 2.2. Tuloerot (υ
x '
) ja selittävänä tekijänä viive (AR(1))

Kertoimet (υ
x '
) Vakioidut 

muuttujat

p < 0,020
υ

x't–1 p < 0,000
R² = 0,58
μ = 0,01
σ² = 0,0001 F = 42,24 p < 0,000



Ansio- ja pääomatulojen osamäärän x ' t=
κ t

lt

(tulonjaon) ja tuloerojen υ x' t
suhdetta voidaan 

mallintaa myös graafisesti ja katsoa, miten se on muuttunut historiallisesti kuluneilla viidellä vuosi-
kymmenellä. Kuvaaja 2.1. näyttää, miten annettujen muuttujien arvot ovat vaihdelleet vuosina 
1966–2014. Kuvaajaa katsottaessa tulee huomata, kuten aiemminkin, että tuloeroja mallinnetaan an-
sio- ja omaisuustulojen variaatiokertoimien osamäärällä. 

Kuvaajasta 2.1. nähdään tulonjako ansio- ja pääomatulojen välillä on kasvanut pääomatulojen hy-
väksi varsin selvästi vuodesta 1976 vuoteen 2014 yltäneellä jaksolla. Samanaikaisesti tuloerotkin 
(ansio- ja pääomatulojen variaatiokertoimien osamäärän arvo) ovat kasvaneet, joskin loivemmin 
kuin tulonjako. Käytetty tuloerojen mitta (υx' = υκ/υl) on luonnollisesti kahden erillisen mitan dekom-
ponoinnin tulos. Ansio- ja omaisuustulojen variaatiokertoimien aikasarjoja voidaan tarkastella myös
rinnakkain ja katsoa, miten ne ovat muuttuneet samaisella aikavälillä 1966–2014.

Nähdään, että ansiotulot ovat olleet aina 2000-luvun alkuvuosiin Suomessa epätasaisemmin jakau-
tuneet kuin omaisuustulot. Tämä liittyy osin siihen, että ansiotuloja saadaan valtaosin 15–64 ikä-
vuoden aikana, kun taas omaisuustulot painottuvat elämän loppupuolelle. Nähdään samaan aikaan 
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kuitenkin, että omaisuustulojen jakauma on muuttunut epätasaisemmaksi aina vuodesta 1987 lu-
kien. Vaikka myös ansiotulojen jakauma on muuttunut hieman epätasaisemmaksi vuosina 1992–4, 
ovat muutokset olleet kaikkinensa erittäin vähäiset. Näyttääkin siltä, että ansio- ja omaisuustulojen 
variaatiokertoimien osamäärän (υx' = υκ/υl) muutos selittyy pitkälti osoittajan, omaisuustulojen, suh-
teellisella kasvulla nimittäjään eli ansiotuloihin nähden. Kuten aikaisemmassa tulonjakotutkimuk-
sessa22 on havaittu, ovat tuloerot näin ollen kasvaneet Suomessa pitkälti omaisuustulovetoisesti.  

III. TYÖVOIMA, PYSYVÄ PÄÄOMA JA TULONJAKO

Tuloerojen kasvua 1970–80-luvulta lähtien selittäneessä tutkimuksessa on toisinaan esitetty, että 
tuotannon »pääomavaltaistuminen» selittäisi ansio- ja pääomatulojen jaossa tapahtuneen muutok-
sen.23 Tämä on uusklassisen tuotannontekijätulojen jakautumismallia mukaileva näkemys, sillä sen 
mukaan jokainen tuotannontekijä—työvoima, pääoma ja maa—saa panostaan vastaavan korvauk-
sen.24 Mikäli siis pääomapanoksen suhde työvoimapanokseen ja maahan on kasvanut, on myös sen 
saaman suhteellisen korvauksen kasvettava suhteessa työvoimaan ja maahan. 

Marxin työarvoteoriaa mukaillen on kuitenkin niin, että mainitun pääoman elimelliseksi ko-

koonpanoksi (Organische Zusammensetzung des Kapitals) nimetyn suhteen k '=
c
v

kasvaminen joh-

taa voiton suhdeluvun (Profitrate) p ' =
m
C

eli pääoman tuottoprosentin laskuun, mikäli lisäarvon 

suhdeluku (Mehrwertrate) m '=
m
v

säilyy muuttumattomana. Tämä voi laskea tuloeroja. Annettu pe-

rustuu siihen, että kun yhtälön k' osoittaja kasvaa suhteessa sen nimittäjään, kasvaa se myös suh-
teessa yhtälön p' osoittajaan, sillä C = c + v eli jonkin yhtiön kokonaispääoma on yhtä kuin sen 
vaihtelevan pääoman eli työvoiman ja pysyvän pääoman (yleiskielisemmin »pääoman» eli konei-
den, laitteistojen, ohjelmistojen, apu- ja raaka-aineiden, puolivalmisteiden j.n.e.) kustannukset. Mi-
käli yhtälö m' säilyy muuttumattomana, kun yhtälön k' arvo kasvaa, niin yhtälön p' arvo vastaavasti 
laskee. Tämä johtuu siitä, että työvoima v on tuotteen w arvonlisäyksen v + m lähde eli tavaroiden 
(palveluiden + esineiden) vaihtoarvo perustuu siihen, kuinka pitkään sen valmistaminen on vaatinut 
keskimäärin, kun huomioidaan yhtiöiden välinen kilpailu, työvoiman taitavuus sekä tieteellis-tekni-
nen tuotannon taso.25 Annettu esitetään taulukossa 3.1.26

22 Ks. Riihelä, Sullström ja Tuomala 2005. 
23 Ks. esim. Stockhammer 2009, 23,29. 
24 Mulhearn ja Vane 1999, 72–73. Marxin mukaan tällainen jaottelu on virheellinen. Hänen mukaansa työn tuotteesta

saatava tulo jakautuu todellisuudessa aina vain työvoimalle ja pääomalle. »Jos tuotteen yksi osa ei muuttuisi pää-
omaksi, toinen osa ei omaksuisi työpalkan, voiton ja maankoron muotoja.» Toisin sanoen työn tuotteesta saatava
tulo jakautuu aina aluksi pääomalle ja työvoimalle, ja pääomalle menevästä osasta vähennetään vielä maankorko,
korot ja voitot eli jaettu/otettu pääomatulo (Marx 1976 [1894], 862). 

25 Marx 2013 [1867], 161–162.
26 Taulukon 3.1. mallissa on syytä huomioida, että yhtiön tuotannon vaihtoarvo oletetaan yhteismitalliseksi siitä saata -

van tulon kanssa. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole sen paremmin jonkin tuotannonalan yhtiöiden kesken kuin alo-
jen välilläkään. Marxin mukaan »se, mikä sisältyy yhteen tavaraan liikana lisäarvona, sisältyy toiseen tavaraan liian
vähänä lisäarvona, ja … näin ollen myös tavaroiden tuotantohintoihin sisältyvät poikkeamat arvosta kumoavat toi-
sensa. Ylipäätänsä koko kapitalistisessa tuotannossa yleinen laki pääsee hallitsevaksi tendenssiksi aina vain hyvin
sekavalla ja likimääräisellä tavalla, ainaisten heilahdusten koskaan vakiintumattomana keskiarvona.» (Marx 1976
[1894], 166).  
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Taulukon 3.1. mallissa oletetaan, että lisäarvon suhdeluku m' säilyy muuttumattomana, pysyvän 
pääoman kanta c kasvaa vuotuisesti 40,0 %:a ja vaihtelevan pääoman v vuosikulut sekä lisäarvo m 
10,0 %:n nopeudella. Kun näiden kasvuprosenttien oletetaan säilyvän muuttumattomana, laskee 
voiton suhdeluku lopulta 15,7 %:in saakka. Tässä mallissa lisäarvosta m sijoitetaan aina 3/5 pysy-
vään ja 1/5 vaihtelevaan pääomaan eli osinkoa ja yhtiöstä otettavissa olevaa muuta pääomatuloa jää 
viidennes lisäarvosta m. Taulukon oikeanpuoleiset sarakkeet näyttävät, miten voiton suhdeluvun 
lasku vaikuttaa mallissa tulonjakoon. Tulonjako määrittyy mallissa yhtälön (3.1.) avulla

mt−1=p ' t−1 C t−1 →
(1+α [mt−1])

(1+β [v t ])
≡

κ t

lt

=x ' t , α, β < 1 (3.1.)

jossa α ja β ovat kertoimia, jotka osoittavat, kuinka suuri osa lisäarvosta m ja vaihtelevan pääoman 
arvosta v maksetaan pääomatuloina κ ja ansiotuloina l vuonna t. Näiden kertoimien arvot voivat 
vaihdella nollan ja yhden välillä. Tekijällä Ct–1 viitataan yhtiön käyttämään kokonaispääomaan, joka
on yhtä kuin ct–1 + vt–1.Yhtälössä alfa- ja beetakertoimien arvot voivat olla korkeintaan yksi, sillä an-
sio- ja pääomatuloja voidaan maksaa korkeintaan lisäarvon m ja vaihtelevan pääoman arvon v mu-
kaisesti. 

Yhtälön keskimmäisen tekijän osoittajan arvo on vuodelta t–1. Tämä perustuu siihen, että 
pääomatulot maksetaan aina edellisen vuoden tuloksen mukaisen liikevoiton perusteella. Ensim-
mäisten kahden vuoden aikana tapahtuneen kasvun jälkeen ansio- ja pääomatulonjaon mitan x' arvo 
vakiintuu 14,3 %:in. Tämä johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin lisäarvon suhdeluku säilyy vakiona 
(m' = 50,0 %) ja viidesosa lisäarvosta m maksetaan yhtiön omistajille osinkoina tai muina pääoma-
tuloina (ei siis ole väliä, onko kyseessä osakeyhtiö vai jokin toinen yhtiötyyppi). Näin ollen, vaikka 
annetun yhtiön pääoman tuottoprosentti, voiton suhdeluku p', laskeekin, ei annetulla tavalla laskettu
tuotannontekijätulonjako enää muutu vuoden kaksi jälkeen. Olettaen, että annetut kolme suhdelukua
—lisäarvon suhdeluku m', pääoman elimellinen kokoonpano k' ja voiton suhdeluku p'—säilyvät 
muuttumattomina tulonmuodostuskertoimien α ja β ohella, voidaan ansio- ja pääomatulojen muo-
dostusprosessi kirjoittaa yhtälöön (3.2.)

p ' t+n−1=
(mt+n−1[1+Δm])

n

(C t+n−1[1+ΔC ])
n →

([( p ' t+n−1 C t+n−1[1+ΔC ])
n
]α )

([(v t+n[1+Δv ])
n
] β )

≡
κ t+ n

l t+n

= x ' t+n , (3.2.)

jossa yläindeksi n on eksponentti, joka osoittaa, kuinka monen vuoden päähän yhtälöiden tulosten 
nykyarvoa lasketaan. Deltalla (∆) viitataan tekijöiden muutoskertoimeen, ja se voi saada arvoja –1:n
ja yhden väliltä. Kun oletetaan, että tekijöiden arvot muuttuvat lineaarisesti, voidaan kertoimet peri-
aatteessa laskea, kun tiedetään kahden peräkkäisen vuoden arvot prosessin lähtövuodesta eteenpäin.
Esimerkiksi lisäarvon m muutoskerroin saadaan yhtälöstä

8

Taulukko 3.1. Pääoman elimellinen kokoonpano, lisäarvon suhdeluku ja voiton suhdeluku
Tuotantoprosessi

Vuosi c v m m' k' p' Tuotannontekijätulonjako

1 100 100 50 50,0% 100,0% 25,0% Vuosi κ l
2 130 110 55 50,0% 118,2% 22,9% 2 10 50 20,0%
3 174 116 58 50,0% 150,6% 19,9% 3 15 55 27,3%
4 220 121 61 50,0% 181,6% 17,8% 4 8 58 14,3%
5 269 127 64 50,0% 211,0% 16,1% 5 9 61 14,3%

6 9 64 14,3%

x'



Δ mt=
mt+1

mt

−1 . (3.3.)

Nähdään jälleen, että tulonjako perustuu tässä mallissa aina edellisen vuoden (t + n – 1) tuloksen 
mukaiselle voitolle. Alfa- ja beetakertoimet (α ja β) viittaavat jälleen siihen, kuinka suuri osa lisäar-
vosta m ja vaihtelevan pääoman arvosta v maksetaan pääoma- ja ansiotuloina κ ja l. 

Malli antaa olettaa, ettei voiton suhdeluku selitä pitkässä juoksussa ansio- ja pääomatulojen 
jaossa tapahtuvia muutoksia, mikäli lisäarvon suhdeluku säilyy vakiona. Kun tulonjako voi säilyä 
muuttumattomana, voi se tarkoittaa myös, että tuloerot voivat pysyä ennallaan. Näin ollen meidän 
tuleekin testata, selittääkö lisäarvon suhdeluvun muuttuminen tuloeroissa tapahtuvaa muutosta. Sa-
moin tulee koetella, selittääkö pääoman elimellisen kokoonpanon muutos tuloeroissa tapahtuvaa 
vaihtelua, mikä olisi uusklassisen, tuotannontekijäkorvausten jakautumista selittävän teorian mu-
kaista. 

Yhtälössä (3.4.) esitetään äärellisesti jakautuneen viiveen FDL-regressiomalli, jossa selitet-
tävänä tekijänä ovat ansio- ja pääomatulojen variaatiokertoimien osamäärä ( υ x' t

=υκ t
/υ l t

) ja selittä-
vinä tekijöinä lisäarvon suhdeluku m't, voiton suhdeluku φ't–1, pääoman elimellinen kokoonpano k't 
sekä ansio- ja pääomatulojen osamäärä x't, josta on otettu testimuuttujaksi lisäksi sen ensimmäisen 
kertaluvun viive, x't–1. Tulee huomata, että voiton suhdeluvusta käytetään tässä tarkoituksella mer-
kintää φ't–1. Tätä on selitetty tarkemmin toisessa yhteydessä.27 Sen käyttö perustuu kuitenkin siihen, 
ettei jonkin yhtiön tuloksen perustella laskettava voiton suhdeluku vastaa sen vaihtoarvoihin ja kus-
tannushintoihin perustuvaa tulosta kuin välillisesti.

υ x' t
=β 0+β 1 m' t+β 2φ ' t−1+β 3 k ' t+β 4 x ' t+β 5 x t−1+ε t . (3.4.)

Mallin hypoteesina on luonnollisesti, että sen selittävien muuttujien kulmakerroinparametrien arvot 
poikkeavat tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Nollahypoteesina on vastaavasti, että lineaarista 
riippuvuutta selittävien ja selitettävän tekijän välillä ei ole eli H0 = 0. Mallin jäännöksen εt oletetaan 
olevan täydellisen satunnaisjakautunut eli sen keskiarvoksi ja varianssiksi oletetaan nolla (μ, σ2 = 0).
Riskitasoksi on valittu jälleen p < 0,05 eli mallin on oltava oikeassa 95:ssä tapauksessa sadasta. Tu-
lokset on esitetty alla olevassa taulukossa 3.2.

27 Saska Heino, Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää? Taloussaippua-
kupla 31.12.2016 <https://taloussaippuakupla.files.wordpress.com/2016/12/mc3a4c3a4rc3a4menetelmistc3a4.pdf> 
[haettu 19.2.2017]
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Vakioimattomat muuttujat 
t sig.

B Keskivirhe Beeta
Vakio 0,31 0,11 0,00 3,07

0,42 0,17 0,40 2,51

-0,95 1,65 -0,09 -0,58

2,75 0,53 0,62 5,19

0,02 0,05 0,03 0,41

0,01 0,01 0,10 0,85
Estimaatin keskivirhe: 0,05
Vapausasteet: 31

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 

Taulukko 3.2. Tuloerot (υ
x '
) ja selittävät tekijät

Kertoimet (υ
x '
) Vakioidut 

muuttujat

p < 0,005
m'

t p < 0,019
φ'

t–1 p < 0,570
x'

t p < 0,000
x'

t–1 p < 0,685
k'

t p < 0,404
R² = 0,82
μ = 0,00
σ² = 0,00 F =29,68 p < 0,000



Taulukosta nähdään, että valituista selitystekijöistä vakio, lisäarvon suhdeluku ja ansio- ja pääoma-
tulojen osamäärän mitta x't ovat tilastollisesti merkitsevät valitun riskitason rajoissa. Toisin sanoen 
voiton suhdeluku eli pääoman tuottoprosentti φ't–1, ansio- ja pääomatulojen osamäärän mitan viive 
x't–1 ja pääoman elimellinen kokoonpano k't eivät ole tilastollisesti merkitseviä selitystekijöitä mal-
lissa mitatulle tuloeromuuttujalle υ x' t

. 
Mallin kaksi tilastollisesti merkitsevää selittävää muuttujaa voidaan esittää kuvaajassa suh-

teessa selitettävään tuloeromittaan υ x' t
. Kuvaajassa 3.1. näytetään, miten lisäarvon suhdeluku ja 

käytetty tuloeromitta ovat muuttuneet vuosina 1966–2014. Kuten aiemminkin, on meillä saatavilla 
vuosilta 1966–86 vain keskimäärin viiden vuoden välein tehtyjen kotitaloustiedusteluiden perusteel-
la koottuun otantaan pohjautuvia tietoja. Taulukossa 3.2. havaittu tilastollisesti merkitsevä yhteys 
voidaan kuitenkin havaita tässäkin yhteydessä silmämääräiseen, tilastolliseen päättelyyn nojautuen. 

Marxilaisessa työarvoteoriassa pääomatulot κ pohjautuvat voittojen φ't–1Ct–1 perusteella maksettaviin
osinkoihin, korkoihin ja muihin yhtiöistä otettaviin pääomatuloihin, jotka ovat κ t=(φ ' t−1C t−1)α t

vuonna t. Voitot perustuvat taas (välillisesti) lisäarvoon m, joka on se osa yhtiön tuotannon arvonli-
säyksestä28, josta ei makseta sen arvon mukaista korvausta sen valmistaneille työläisille. Näin ollen 
lisäarvon suhdeluvun kasvaminen liki viisinkertaiseksi vuosina 1992–2002 on selvästi osaltaan 
mahdollistanut jaetun pääomatulon kasvun maksettuihin palkkoihin ja palkkioihin nähden. Tulee 
kuitenkin samanaikaisesti huomata, että lisäarvon (tai voiton) suhdelukujen kasvu ei sellaisenaan 
vielä selitä tuloerojen kasvua, sillä yhtiöiden on mahdollista vaikuttaa tuloksensa perusteella jaetta-
viin pääomatuloihin ja päättää esimerkiksi sijoittaa liikevoittonsa tuotannon laajentamiseen, toisiin 
yhtiöihin j.n.e.29 

28 Jonkin tavaran A arvo w (Wert) jakautuu kolmeen osatekijään c + v + m, jotka on nimetty aiemmin pysyväksi pää-
omaksi (tavaran valmistamisessa kuluneiksi koneiksi, laitteistoksi, toimitiloiksi, käyttövoimaksi (sähköksi, polttoai-
neiksi j.n.e.) sekä käytetyiksi raaka- ja apuaineiksi sekä puolivalmisteiksi; työvoiman ostamisesta koituneiksi kus-
tannuksiksi (palkat ja palkkiot, sivukulut); ja lisäarvoksi). Näistä c muodostaa tavaran kustannushinnan (Kostpreis)
ja v + m ovat arvonlisäystä eli uutta, tuotannossa syntynyttä arvoa, joiden perusteella tavaran tuotantohinta (Produk-
tionspreis) muodostuu. Mitä suurempi on tekijöiden (v + m)/c erotus, sitä korkeampi on tavaran A arvonlisäys. Vas-
taavasti, mitä korkeampi lisäarvon suhdeluku m' = m/v ja voiton suhdeluku p' = m/C ovat, sitä korkeampi on yhtiöl-
le koituva osa tavaran arvosta (ja hinnasta), jolloin myös jaettavan pääomatulon κ mahdollinen suhde maksettuihin
työvoimakustannuksiin ja ansiotuloihin l. 

29 Taloustieteessä laajalti käytetyn Harrod–Domar-kasvumallin mukaan kansantalouden kasvu perustuu ulkoisesti an-
nettuun, pääomatuloa saavien kotitalouksien säästämisasteeseen. Bertola et al. 2014 kuvaavat mallia seuraavasti:
»[j]os säästäminen perustuu vain kasautuneeseen tuotannontekijään [so., pääomatuloihin], siinä missä kaikki tulo
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Kuvaaja 3.1. Lisäarvon suhdeluku ja tuloerot Suomessa 

1966–2014

Tuloerot
Lisäarvon suhdeluku

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 
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Lisäarvon suhdeluvun ja ansio- sekä omaisuustulonjaon välisen suhteen välillisyydestä ker-
too kuvaaja 3.2., jossa kulkevat rinnakkain lisäarvon suhdeluku ja käytetty ansio- ja pääomatulon-

jaon mitta x ' t=
κ t

lt

. 

Kuvaajasta nähdään, että tämän tulonjakomitan arvo kasvoi hyvin nopeasti vuosina 1987–91, siis 
samaan aikaan, kun lisäarvon suhdeluku m' laski todennettavissa olevan historiansa alimmalle tasol-
le. Vastaavasti vuosina 1992–6, kun tämän suhdeluvun arvo vastaavasti kasvoi hyvin ripeässä tah-
dissa kohti lakipistettään, laski tulonjakomitan arvo muutamaksi vuodeksi lähelle lamaa edeltänyttä 
vuoden 1989 arvoa. Tulonjakomitan arvo kasvoi vastaavasti vuosina 1997–2001 varsin nopeasti sa-
malla, kun lisäarvon suhdeluku vakiintui noin 50,0 %:n tietämille. 

Nähdäänkin, ettei ansio- ja pääomatulojen nk. funktionaalinen jakosuhde seuraa lineaarisesti
lisäarvon suhdelukua m't, vaan »elää» sen ja voiton suhdeluvun φ't–1 puitteissa. Sitä selittää myös 
joukko tekijöitä, joita ei voida suoraan palauttaa ansio- ja pääomatulojen muodostukseen eli »ul-
koismuuttujiin», kuten jo aiemmin mainittuun rahoitusmarkkinasääntelyyn, osin ulkoiseen korkota-
soon, suhteellisiin valuuttakurssimuutoksiin ja niin edelleen. Vaikkapa muuttujan x' arvon muutosta 
vuosina 1987–91 voidaan selittää osin laman laukaisseella rahoitusmarkkinakuplalla, joka perustui 
m.m. arvopapereiden, kiinteistöjen sekä korkojen ripeätahtiseen hinnannousuun. Muuttujan x' ar-
vonmuutosta voidaan lamavuosien tapauksessa taas selittää esimerkiksi yhtiöiden tavoitteella tasata 
osingonjakoaan läpi lamavuosien ja omistajien pyrkimyksellä taata itselleen tasainen tulojen otto 
yhtiöstä heikentyneestä tuloksesta riippumatta. Sitä voidaan kolmanneksi selittää myös ansioiden 
kansantulo-osuuden supistumisella joukkoirtisanomisten myötä sekä sillä, että korot nousivat ri-
peästi markan kelluttamispäätöksen jälkeen v. 1992. Nämä kaikki ovat ikään kuin omalakisia teki-
jöitä, joita ei voida suoraan palauttaa yhtiöiden tulosten mukaisiin voittoihin ja lisäarvoon.

Lisäarvon suhdeluvun m' (selitys)suhde voiton suhdelukuun φ' on sinänsä tilastollisesti mer-
kitsevä ja korrelaatio näiden kahden tekijän välillä on hyvin voimakas. Kuten Marx on todennut, se-

kasautumattomasta tekijästä [so., ansiotuloista] kulutetaan, aggregaattisäästämisaste s voidaan kirjoittaa muotoon s
= sp(1–γ), jossa sp on kasautuneeseen tuotannontekijätuloon perustuva säästämisaste ja γ on se osuus tulosta, joka
menee kasautumattomalle tuotannontekijälle, Harrodin ja Domarin veitsenteräehto … voidaan kirjoittaa uusiksi yh-

tälöön θ=1+ sp(1−γ )
Y
K

. Ceteris paribus, suurempi kasautuneen tuotannontekijän osuus (1–γ) tapaa kasvattaa ag-

gregaattisäästämisastetta ja tuotantokapasiteetin kasvunopeutta.» (Bertola et al. 2014, 55 (suom. tekijän). Ei ole kui-
tenkaan realistista olettaa, että vain kotitaloudet säästäisivät; myös yhtiöt säästävät osan tuloksestaan, jolloin kan -
santuotteen kasvu ei perustu vain kotitalouksien vaan myös yhtiöiden säästämisasteeseen. 
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Kuvaaja 3.2. Lisäarvon suhdeluku ja tuotannontekijätulonjako 
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littää voiton suhdeluvun lisäarvon suhdeluvun lisäksi pääoman elimellinen kokoonpano k'. Voimme 
kokeilla yhtälön (3.5.) regressiomallin avulla, miten hyvin nämä kaksi tekijää selittävät voiton suh-
deluvun eli pääoman keskimääräisen tuottoprosentin muotoutumisen vuosina 1966–2014 eli käyte-
tyn tulonjakoaineiston aikarajauksen puitteissa.30 Malli kirjoitetaan yhtälöön

φ ' t=β 0+β 1 m' t+β 2 k ' t+ε t , (3.5.)

jossa jäännösmuuttujan εt oletetaan olevan jälleen täydellisen satunnaisjakautunut ja keskiarvoltaan 
nolla (μ, σ2 = 0). Sen olemassaolon oletetaan toisin sanoen perustuvan aineiston puutteellisuuksiin ja
satunnaisvirheisiin. Mallin hypoteesina on luontevasti, että annettujen selitystekijöiden kulmaker-
roinparametrien arvot poikkeavat nollasta riskitasolla p < 0,05 ja vastahypoteesina taas, että ne eivät
tee niin (H0 = 0). Tulokset on esitetty taulukossa 3.3.

Nähdään, että nollahypoteesi voidaan hylätä. F-testi tuottaa p-arvon 0,000, joka on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä. Nähdään myös t-testin p-arvojen olevan kummankin selitysmuuttujan sekä va-
kion kohdalla erittäin merkitseviä. Malli on myös varsin selitysvoimainen eli selittää voiton suhde-
luvun φ't arvon noin 99:ssä tapauksessa sadasta (R2 = 0,99). Mallin jäännös on täydellisen satunnais-
jakautunut, joten sen keskiarvo on nolla, jolloin myös sen varianssin on oltava nolla (μ, σ2 = 0). 

Taulukon 3.3. mallin tuloksesta voidaan johtaa, että vaikka voiton suhdeluku ei selitäkään 
ansio- ja pääomatulojen jakosuhdetta eikä tuloeroja, selittyy se kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi
ja merkittävästi (R2 = 0,99) näiden kahden keskeisen muuttujan avulla. Niinpä, vaikka tulonjaon pe-
rustan muodostava prosessi onkin kuvatun kaltainen, poikkeaa toteutunut ansio- ja pääomatulojen 
jakauma sekä tämän jakauman suhde variaatiokertoimien osamäärällä laskettuihin tuloeroihin taval-
la, joka tekee tuloerojen selittämisestä pääoman tuottoprosentin avulla tilastollisesti merkityksetön-
tä.  

IV. LOPUKSI

Tässä kirjoituksessa on nähty, että annetulla tavalla mitatut tuloerot korreloivat suhteellisen hyvin 
tulonjaon eli tuotannontekijätuloista ansio- ja pääomatulojen välisen jakauman kanssa. Tuloerojen 
kasvu 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina näyttää selittyvän varsin hyvin ansioiden ja omaisuustu-
lojen välisen jakosuhteen muutoksella. Samanaikaisesti on kuitenkin havaittu, ettei pääoman keski-
määräisen tuottoprosentin muutos sellaisenaan selitä tulonjaossa tai tuloeroissa tapahtuvia muutok-
sia. Yhtiöiden ja muuta pääoma- sekä omaisuustuloa jakavien tahojenkin onkin selvästi (a) joko 
mahdollista vaikuttaa jakamiinsa tuloihin riippumatta niiden muodostuksesta (pääoman tuotosta); 
tai (b) näiden tulojen jakamiseen vaikuttaa jokin tekijä tai joukko tekijöitä, joita valitut regressio-
mallit eivät ole huomioineet. Joka tapauksessa on kuitenkin selvää, että objektiiviset välttämättö-

30 Kuten tulonjakoanalyysienkin kohdalla, on tässä käytetty vuosien 1966, 1971, 1976, 1981 ja 1987–2014 aineistoja. 
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Vakioimattomat muuttujat 
t sig.

B Keskivirhe Beeta
Vakio 0,03 0,00 0,00 18,48

0,00 0,00 -0,38 -18,89

0,09 0,00 0,89 44,40
Estimaatin keskivirhe: 0,00
Vapausasteet: 29

Lähde: Tilastokeskus (laskelmat tekijän) 

Taulukko 3.3. Voiton suhdeluku (φ'
t
) ja selittävät tekijät (m'

t
, k'

t
)

Kertoimet (υx ')
Vakioidut 
muuttujat

p < 0,000
k'

t p < 0,000
m't p < 0,000
R² = 0,99
μ = 0,00
σ² = 0,00 F = 1237,79 p < 0,000



myystekijät ansio- ja pääomatulonjaon ja tuloerojen muodostumiselle ovat muuttuneet Suomessa 
selvästi vuosien 1966–2014 välisenä aikana. Koska pääoma- ja omaisuustuloja (osinkoja, korkoja, 
yhtiöistä otettuja muita pääomatuloja, luovutusvoittoja, vuokratuloja j.n.e.) saadaan ennen kaikkea 
tulonjaon yläpäässä31, ei lienekään ihme, että niin lisäarvon kuin voitonkin suhdelukujen kasvu 
1990-luvun alkuvuosien laman jälkeen on korottanut juuri heidän tulojaan—ja sitä myötä tuloeroja 
ansio- ja pääomatulonsaajien välillä. Tämä voidaan sivumennen nähdä taulukosta 4.1., joka näyttää 
lyhyesti suurituloisimman kymmenyksen, viiden prosentin, prosentin ja prosentin kymmenyksen 
kansantulo-osuuden vuosina 1966–2002.

Vastauksena tämän kirjoituksen alussa esitettyyn kysymykseen onkin, että vaikka tuloerot eivät 
välttämättä seuraakaan tulonjaossa tai pääoman tuotossa tapahtuvia muutoksia, vaikuttaa Suomen 
tapauksessa näin käyneen vuosien 1966–2014 välisenä aikana. Pääoman tuoton ja tulonjaon välisen 
suhteen tarkempi analyysi jää kuitenkin myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi. Siitä on saatu vasta 
hyvin alustava pintaraapaisu, josta paljastunee tulevaisuudessa vielä suuri joukko vastaamattomia 
kysymyksiä ja selvittämättömiä ongelmia. 

31 Ylimmän tulokymmenyksen osuus omaisuustuloista oli annetulla aikavälillä seuraava: 1966: 32,8 %; 1971: 26,0 %;
1976: 26,4 %; 1981: 30,8 %; 1987: 49,1 %; 1992; 42,1 %; 1997: 46,3 %; 2002: 45,4 %; 2007: 46,4 %; 2012; 45,6
% (Tilastokeskus, Tulokymmenysten tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1966–2014. Tilastokes-
kuksen PX-Web-tietokannat <http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt/?tablelist=true> [haet-
tu 26.2.2017]
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Taulukko 4.1..Ylimmät tulo-osuudet (%)
1966 1971 1990 1994 2000 2001 2002

Ylin 0,1 % – 0,7 0,5 0,6 2,3 2,0 1,5
Ylin 1 % 4,3 3,6 3,0 3,4 6,5 5,7 5,5
Ylin 5 % 14,2 12,4 10,6 11,4 15,2 14,2 14,1
Ylin 10 % 23,7 21,2 18,4 19,3 23,4 22,3 22,3
Lähde: Riihelä, Sullström ja Tuomala 2005, 7

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt/?tablelist=true
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