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PÄÄOMAN TUOTTO, TUOTANNONTEKIJÄTULOT JA TULOEROT TUTKIMUSPERINTEESSÄ
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I. JOHDANTO

Miten tuotannontekijätulojen1 jakautumista on selitetty aihetta käsittelevässä tutkimuksessa? Mitkä
tekijät on nimetty tulojen jakautumisen selittäjiksi? Miten kysymystä tuotannontekijätulojen jakau-
tumisesta on lähestytty? Mitkä kysymyksenasettelut ovat ohjanneet vastauksia? Missä on ansioidut-
tu, missä ajauduttu harhaan? Kaikki nämä ovat olennaisia kysymyksiä, kun lähestytään käsittelyssä
olevaa tulonjakotutkimuksen haaraa, joka on keskittynyt annettujen tuotannontekijätulojen jakautu-
miseen. 

Tämä essee pohjustaa väitöstutkimustani Pääoman tuotto ja tuloerot Suomessa, 1960–2000.
Väitöksessä tutkitaan mainitun pääoman tuoton, tuotannontekijätulojen jakautumisen ja kotitalouk-
sien tuloerojen välistä suhdetta Suomessa neljällä vuosikymmenellä, joihin on mahtunut merkittäviä
muutoksia niin pääoman tuotossa, tuotannontekijätulojen jakosuhteessa kuin tuloeroissakin. Tarkoi-
tukseni on tutkia, löytyykö pääoman tuoton ja tuotannontekijätulojen jakautumisen väliltä kausaali-
suhdetta, ja mikäli löytyy, onko tämä suhde edelleen selittänyt kotitalouksien välisiä tuloeroja näinä
neljänä vuosikymmenenä. 

Väitökseni lähestymiskulma on varsin tuore. Kuten tuonnempana nähdään, ei tuotannonteki-
jätulojen jakautumista käsittelevässä tutkimuksessa juurikaan »palata taaksepäin» eli selitetä tuotan-
nontekijätulojen jakautumista itseään, vaan tutkimuksessa näiden tulojen jakautumissuhde otetaan
selitystekijäksi selitettäville tuloeroille. Osin aiheen tuoreus liittyy sen tutkimisen vaikeuteen. Niin
kuin Duncan Foley (1986) on todennut, »osingonmaksun ja yhtiöiden liikevoiton välinen suhde ei
ole erityisen suora, koska yhtiöiden johto voi päättää maksaa suuren tai pienen osan liikevoitosta
osinkona tai pitää osingonmaksunsa vakaampana kuin liikevoittonsa.»2 Osinkojen ja liikevoittojen
suhteen  välillisyys  on  varmasti  vaikuttanut  osaltaan  aiheesta  tehdyn  tutkimuksen  vähäisyyteen.
Koska tämä tuotannontekijätulojen ja tuloerojen välisen suhteen tutkimus on kuitenkin väitöstutki-
mukseni »lähin sukulainen», auttaa sen erittely ymmärtämään sitä »itseään» eli asettamaan väitök-
sen tutkimusalueen oikein suhteessa tuotannontekijätulojen ja tuloerojen tutkimuksen perinteeseen.
Analogiaa tälle tutkimukselliselle puutteelle voidaan hakea myös tulonjakotutkimuksen piiristä it-
sestään—yritykset tuotannontekijätulojen nk. funktionaalisen ja kotitalouksien tai yksilöiden väli-
sen jakauman yhdistämiseksi ovat olleet harvassa.3 

Tämä essee on jaettu viiteen lukuun. Johdannon (LUKU I.) jälkeen tutustutaan pääoman tuo-
ton tutkimuksen perinteeseen (LUKU II.), jonka jälkeen esitetään kootusti empiirisiä tuloksia pää-
oman tuotosta Suomessa ja ulkomailla (LUKU III.). Tämän jälkeen perehdytään ulkomaiseen ja koti-
maiseen tulonjakotutkimukseen tuotannontekijätulojen funktionaalisen jakautumisen ja tuloerojen
suhteen (LUKU IV.) Vaikka jako koti- ja ulkomaiseen tutkimusperinteeseen onkin keinotekoinen, on
se valittu tämän esseen rakenteeksi pitkälti työekonomisista syistä, todellisuuden yksinkertaistami-
sen uhallakin; pohjautuuhan suuri osa Suomessa tehdystä tutkimuksesta aiempaan, muualla tehtyyn-
tutkimukseen. Tämän jälkeen esitetään annetun perinteen kritiikki ja perustelut oman väitöstutki-

1 Tuotannontekijätuloilla tarkoitetaan tuotannon arvonlisäyksen sekä varallisuuden tuoton perusteella syntyviä tuloja.
Näiksi tuloiksi luetaan tutkimusperinteessä ansio-, pääoma- ja yrittäjätulot, joista keskimmäiset  jakautuvat vielä
korkoihin, osinkoihin, vuokratuloihin sekä toisinaan omaisuuden, kuten arvopapereiden ja kiinteistöjen hinnan- eli
tuttavallisemmin arvonnousuun.  

2 Foley 1986, 115. 
3 Aiheesta lisää, ks. Dafermos ja Papatheodorou 2015, 787–789,790. 
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mukseni olemassaololle (LUKU V.). Päättävä LUKU VI. summaa yhteen esityksen ansioineen ja puut-
teineen. 

II. PÄÄOMAN TUOTTO JA TULONJAKO

Tässä luvussa katsotaan lyhyesti, miten pääoman tuoton avulla on selitetty, tai pikemminkin kuvail-
tu niitä mekanismeja, joiden mukaan tuotannontekijätulojen on oletettu jakautuvan tulonsaajaluok-
kien, yksilöiden tai kotitalouksien kesken. Kysymys tuotantoprosessin arvonlisäykseen perustuvien 
tulojen jakautumisesta on ollut erityisen merkityksellinen klassisen poliittisen talouden tutkijoille. 
Tästä voidaan ottaa esimerkkinä seuraava, J. S. Millille kuuluva lainaus. 

Kun yksityisomaisuus otetaan annettuna tosiasiana, tulee meidän seuraavaksi määritellä ne erilliset luokat*), jotka
sikiävät siitä; joiden välinen sopimus, tai vähintäänkin suostumus, on välttämätön tuotannolle, ja jotka voivat täten
esittää vaateen osuuteensa tuotannosta. Meidän on tutkittava, mitkä ovat ne lait, joiden mukaan tuotanto jakautuu
näiden luokkien kesken … jonka jälkeen jatkokysymyksenä on, mitä vaikutuksia laeilla, instituutioilla ja hallituk-
sen toimilla voi olla tämän spontaanin [tulon]jaon jatkajana tai muokkaajana.4

Klassiset poliittisen talouden tutkijat, kuten Steuart, Smith, Ricardo, Marx ja Mill olivat kiinnostu-
neita pääoman kasautumisen sekä tulonjaon syiden selvittämisestä. Heidän tutkimuksessaan paino-
tettiin  yhteiskunnan  käyttö-  ja  liikevoimien  »salojen»  paljastamista  sekä  kasautumisen  esteiden
poistamista »edistyksen» tieltä.5 Tulonjaon »ensisijaisten» (käsitteen ajallisessa merkityksessä) syi-
den  johtaminen  juuri  pääoman  kasautumisesta,  tuotannosta,  oli  klassisen  aikakauden  (n.  1760–
1890) tutkijoille tyypillinen tutkimuskohde. Myöhemmin, 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-lu-
vun ensivuosikymmeninä syntynyt uusklassinen taloustiede ei ole ollut samoin kiinnostunut pää-
oman kasautumisen ja tulonjaon keskinäissidoksesta; johtaahan taloustiede, kuten todettua, tulon-
jaon käytetystä tuotantoteknologiasta ja jokaisen yksilön henkilökohtaisesta panoksesta ja mielty-
myksistä tulon ja vapaa-ajan välillä. 

Klassisen poliittisen talouden kiinnostus pääoman tuottoa kohtaan liittyy tuotannontekijätu-
lonjaon tavoin pääoman kasautumiseen eli kansantuotteen kasvuun. Pääoman tuotto on kaikilla po-
liittisen talouden klassikoilla eräänlainen kapitalistisen talouden liikevoima tai johtomotiivi.6 Sen
merkityksen  tunnustavat  jo  mainittujen  klassikkojen  lisäksi  heidän  jäljessään  kulkevat  tutkijat,
myös tässä paperissa lainattu Shaikh.7 Pääoman tuoton ja kustannusten välistä suhdetta kutsutaan
poliittisessa taloudessa voiton suhdeluvuksi (saks. Profitrate/engl. rate of profit). Tämän suhdeluvun
katsotaan yleisesti olevan laskeva joko tiettyjen olosuhteiden vallitessa tai kapitalismissa yleensä.8

Voiton suhdeluvun katsottiin  poliittisen talouden klassikoiden keskuudessa toisiaan »roikkuvan»
juuri ja juuri kannattavuusrajan yläpuolella, mutta olleen laskusuunnassa.9 Teorialla on kahtalaiset

4 Mill 2008 [1848], 46 (suom. tekijän). *) Luokilla Mill viittaa kapitalisteihin, maanomistajiin ja työläisiin.  
5 Harris  1978,  3–4.  Käsite  »poliittinen  talous»  tai  »poliittinen  taloustiede»  voidaan  johtaa  tästä  pyrkimyksestä

pääoman kasautumisesteiden poistamiseen; talouden tutkijoiden tehtäviin luettiin tuolloin—kuten nykyäänkin—
politiikkasuositusten  antaminen  talous-  ja  rahapoliittista  valtaa  käyttävälle  valtiovallalle.  Tätä  voidaan  verrata
käsitteeseen  »taloustiede»  (economics),  joka  on  eräänlainen  talouden  ja  fysiikan  ristikäsite  (Varoufakis  2002
[1998], 31).      

6 Ks. esim. Ricardo 1932 [1817], 64: »[v]aikka jokainen ihminen on vapaa sijoittamaan pääomansa, minne haluaa,
hakee hän sille luonnollisesti kaikkein edullisinta kohdetta» (suom. tekijän). Ricardon mukaan korkea osakepää-
oman tuotto rohkaisee sijoittajia investointeihin ja siten pääoman kasautumisen nopeuttamiseen (ibid., 274). Ricar-
don mukaan »[k]orkeat voitot ovat suotuisia pääoman kasautumiselle» (suom. tekijän) (ibid., 320).  Adam Smithin
mukaan »varannot [so., pääoma] suuntautuvat vain sinne, missä on saatavissa suurin tuotto» (Smith 2015 [1776],
111); ks. myös Steuart 1966 [1767], 179–180. 

7 Shaikh 2016, 6: »voittomotiivi … on määräävä tekijä investointien, taloudellisen kasvun, työllisyyden, suhdanne-
vaihteluiden ja jopa inflaation sääntelyssä» (suom. tekijän).  

8 Ks. Ricardo 1932 [1817], 78,98–107; Smith 2015 [1776], 106; Marx 1986 [1857–8], 218.
9 Mill 2008 [1848], 106–107. Millin mukaan voiton suhdeluvun pysyminen juuri kannattavuusrajan yläpuolella esti

taloutta ajautumasta eräänlaiseen staattiseen tilaan (steady state). Uusklassisen taloustieteen voidaan katsoa omak-
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seuraukset tuotannontekijätulonjaon kannalta. Yhtäältä se voi merkitä sitä, että pääoman omistajat
vaativat itselleen alati kasvavan osuuden tuotannossa syntyvästä arvonlisäyksestä pitääkseen tulon-
sa ennallaan. Tämän vaateen epäonnistuessa voi se taas merkitä pääomatulojen supistumista suh-
teessa ansioihin ja maanvuokriin—joista tekeillä olevassa tutkimuksessa keskitytään lähinnä ensim-
mäisiin.10 

Myös uusklassinen taloustiede tunnustaa voiton merkityksen yritysten toiminnassa. Niiden
oletetaan pyrkivän voittonsa maksimointiin tuottamalla pisteeseen, jossa niiden tuotannon rajakus-
tannukset ja myytävistä hyödykkeistä saatava rajatuotto kohtaavat eli mc = mr. Tämä perustuu olet-
tamukseen laskevasta rajatuotosta eli siitä, että jokainen tuotettu yksikkö lisää laskee sen ostavien
kuluttajien  hyötyä  ja  siten  siitä  saatavissa  olevaa  hintaa.  Uusklassisessa  taloustieteessä  tehdään
usein eronteko työn ja pääoman rajatuottavuuden välillä; kummankin tuotannontekijän katsotaan
olevan tuottavia.11 Markkinoiden eli talouden oletetaan uusklassisessa taloustieteessä toimivan te-
hokkaasti, kun tuotanto tapahtuu tasapainopisteessä ε* ≡ mc = mr. Tasapainopisteessä pääoma on si-
joittunut tehokkaasti eli sille ei ole parempituottoisempia vaihtoehtoiskohteita. Kun koko kansanta-
lous  on tasapainossa,  eivät  pääomat  myöskään liiku toimialalta  toiselle,  vaan tuotanto tapahtuu
staattisesti pisteessä ε*. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kansantaloudessa syntyisi voittoa. Se kat-
sotaan, kuten aiemmin on todettu, »luonnolliseksi» tuloksi pääomalle maankoron, koron ja palkko-
jen tapaan. Tasapainopisteessäkin yritykset tuottavat voittoa, vaikka ne eivät voikaan kasvattaa sitä
tuotantoaan laajentamalla. Tämä voitto perustuu olettamukseen »normaalista» tuottoasteesta, jonka
alkuperä ja suuruus otetaan annettuna.12 Näin ollen, vaikka pääoman rajatuottavuus voidaankin kat-
soa kapitalismissa laskevaksi, ei sama päde pääoman tuottoon yleensä, joka otetaan eräänlaisena va-
kiona. Niinpä uusklassisessa taloustieteessä ei yleensä katsotakaan, että pääoman keskimääräinen
tuottoaste olisi laskeva.  

Pääoman tuoton ja tulonjaon välinen suhde on uusklassisessa taloustieteessä verraten selvä.
Se perustuu tulonjakoa yleisimmin käsittelevissä kasvumalleissa, kuten Solown mallissa, endogee-
nisesti annettuun säästämisasteeseen ja käytettyyn tuotantoteknologiaan; mitä enemmän pääomaa
tuotannossa käytetään suhteessa työvoimaan,  sitä  korkeammaksi  pääomatulojen osuus ajatellaan
suhteessa ansioihin.13 Koska tuotantoteknologia oletetaan taas ulkoa annetuksi, niin myös tulonjaon
katsotaan pohjautuvan viime kädessä käytetylle tuotantoteknologialle sekä työvoiman ja pääoman
väliselle substituutiojoustolle eli sille, missä määrin nämä tuotantopanokset ovat korvattavissa toi-
sillaan.14 Tämä palautuu taas uusklassisessa taloustieteessä annettuna otettavaan käsitykseen, jonka
mukaan jokainen tuotannontekijä saa panoksensa mukaisen korvauksen.15 Kansantaloudessa tapah-

suneen tämän katsannon poliittisen talouden klassikoilta. Smithin mukaan pienet voitot ovat »merkki hyvin toimi-
vasta kilpailusta ja kansakunnan vauraudesta.» (Heiskala ja Hänninen (toim.) 2011, 183). 

10 Kuten tuonnempana nähdään, on tällaisia näkemyksiä esitetty myös sittemmin (ks. Vaona 2011). 

11 Esimerkiksi  Niitamo määrittää  työn  rajatuottavuuden  laskettavaksi  osittaisderivaatalla dQ
dL

ja  pääoman yhtälöllä

dQ
dK

, jossa d = derivaatta, Q = tuotos, L = työpanos ja K = pääoma (Niitamo 1958, 15). 

12 Ibid., 343. 
13 Bertola et al. 2014, 52. 
14 Pekka Sauramo, Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa?  Kansantaloudellinen aikakauskirja

1/2004,  33–49,  36.  Sauramo viittaa  CES-tuotantofunktion  mukaiseen  joustoon (lyhenteenä  käsitteestä  constant

elasticity of substitution). Funktio voidaan kirjoittaa yhtälöön Y t=F (K t , N t )=C [π K t

σ−1
σ +(1−π ) N t

σ −1
σ ]

σ
σ −1

, jossa
π on pääomaintensiteetti (π voi saada arvoja nollan ja yhden väliltä), C on tehokkuusparametri ja σ on substituutio-
jousto pääoman K ja työvoiman N välillä t:n viitatessa vuoteen (Klump et al. 2011, 12). 

15 Ks. esim. Mulhearn ja Vane 1999, 72–73. Marx arvostelee näkemystä Pääoman 3. osassa. Hänen mukaansa kyse on
»luulotellusta tosiasiasta, että vuotuinen tuote jakautuu työpalkkana, voittona ja maankorkona», koska tuotannonte-
kijätulot jakautuvat aina kahtia ansioiksi ja pääoman tuotoksi. Mikäli Marxin mukaan »tuotteen yksi osa ei muuttui-
si pääomaksi, toinen osa ei omaksuisi työpalkan, voiton ja maankoron muotoja», jolloin maankorko, korko ja voitot
perustuvat aina pääoman tuotolle (Marx 1976 [1894], 862). Shaikh muistuttaa puolestaan, että »[m]ahdollisten kor-
kotasojen … on oltava voittoasteen alapuolella» (Shaikh 2016, 451; suom. tekijän).  
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tuvan säästämisen ajatellaan Solown mallin kaltaisissa opeissa perustuvan puhtaasti kotitalouksien
varaan. Niinpä mainitussa opissa on laskettu varsin suuri paino juuri säästämisasteen läpikäynnil-
le.16 Pääoman tuotto luetaan uusklassisessa taloustieteessä usein korvaukseksi sijoittajien ja yritys-
ten  »aikapreferenssistä»,  »pidättyvyydestä»  tai  »odottavaisuudesta»  eli  säästäväisyydestä.  Sekin
nähdään täten tulonjaon tavoin vapaaehtoisemmaksi kuin klassisessa poliittisen talouden tutkimuk-
sessa.17 Täten funktionaalisen tuotannontekijätulojen jakautuman vapaaehtoisuus tekee sen proble-
matisoinnista epämielekkään. Sitä ei ole tarvis selittää sen asettuessa ulkoisvaikutusten uupuessa
ihanteelliselle tasolle.

Jälkikeynesiläiset, uusklassista taloustiedettä muovanneet tutkijat, kuten Robinson ovat lu-
keneet taas »normaalin» pääoman tuottoprosentin »normaalin» pääoman kasautumisnopeuden tuot-
teeksi. Toisin sanoen pääoman tuottoprosentin katsotaan määräytyvän vakioituna suhteena sen kas-
vunopeuteen ja eri tulonsaajaluokkien säästämisalttiuteen.18 Tätä »normaalia» kasvunopeutta ei kui-
tenkaan Harrisin mukaan määritellä.19 Toiset, kuten Kaldor, ovat taas nähneet, ettei tällaista yhtä
pääoman kasvunopeutta ja tuottoprosenttia voida määritellä, koska nopeus on riippuvainen tuotan-
toteknologian kehityksestä.  Tuottoprosentti  asettuu hänen mukaansa tietyn  enimmäis-  ja  vähim-
mäisasteen välille, joista ensimmäinen määräytyy pääoman kasvulla, josta vähennetään »markkinoi-
den epätäydellisyydet» ja jälkimmäinen tietyllä annetulla tuottoprosentilla, jonka alle yritykset »ei-
vät suostu menemään» pelätessään markkinoiden »pilaantumista» (for fear of spoiling the market).20

Kaikkinensa uuskeynesiläiset näkevät voiton suhdeluvun (tai pääoman tuottoprosentin) määräyty-
vän eri tulonsaajaryhmien säästämisalttiuden ja pääoman kasvunopeuden »emergenttinä» lopputu-
loksena; Harrisin mukaan uuskeynesiläiset eivät määritä tätä suhdelukua tai prosenttia tuotannon tai
tuotantosuhteiden—so., työläisten ja kapitalistien keskinäissuhteiden—kautta.21 

Kuten on nähty, poikkeaa uuskeynesiläinen näkemys voiton suhdeluvun tai pääoman tuotto-
prosentin määräytymisestä uusklassisen näkemyksen tavoin klassisesta poliittisen talouden näke-
myksestä varsin perustavanlaatuisella tavalla. Ylisummaan investointien, kasvun ja pääoman tuoton
välinen suhde on uusklassisessa ja -keynesiläisessä taloustieteessä käänteinen klassiseen poliittiseen
talouteen nähden; siinä missä jälkimmäiset näkevät pääoman kasvun (so., talouskasvun) sen tuoton
funktiona, nähdään ensimmäisessä tuotto pääoman kasvun funktiona.22 Esimerkiksi Pohjolan (1996)
mukaan »[p]ääoman ja työvoiman osuus kansantuotteen kasvusta voidaan … mitata, kun tunnetaan
pääoman osuus kansantulosta» ja »[j]äljelle jäävä osa [eli] … selittämätön kasvu» saadaan jäännök-
senä  »vähentämällä  työn tuottavuuden kasvuvauhdista  pääomatulojen  osuuden mukainen  määrä
pääomaintensiteetin kasvusta».23

[…]

16 Anwar Shaikh muistuttaa kuitenkin, että myös yhtiöt säästävät; näin ollen niiden investoinnit eivät perustu vain ko-
titalouksien säästöille (ja pankkien luotolle), vaan myös yhtiöön pidätettyihin voittoihin (ibid., 604). Voikin pikem-
minkin olla niin, että kotitalouksien ja yhtiöiden säästämisasteet ovat kääntäen verrannolliset. 

17 Harris 1978, 243. Marx arvostelee tällaisia teorioita »vulgääritaloustieteellisiksi» (ks. Marx 2013 [1867], 181–182).
18 Ibid., 185–186. 
19 Harris 1978, 191–192.  
20 Ibid., 197–198. On epäselvää, voidaanko tätä pitää eräänlaisena markkinoilletuloesteenä (barrier of entry); vaikuttaa

todennäköiseltä, että Kaldor tarkoittaa sillä sekä tuloestettä että markkinoilla jo olevien yritysten vähimmäistuotto-
odotusta.

21 Ibid., 210. 

22 Hivenen formaalisemmin, G = f(p') ja r = f(G), kun p' =m
C

ja r=Q−wL
K

, jossa m = lisäarvo (arvonlisäys – työvoi-

makustannukset), C = pääomakanta, Q = tuotannon määrä, w = palkka, L = työvoiman määrä ja K = pääomakanta. 
23 Pohjola 1996, 75. 
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III. PÄÄOMAN TUOTTO SUOMESSA JA MUUALLA 

Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellinen,1960–2000-luvun suomalainen pääoman tuottokes-
kustelu on mahdollista jakaa neljään ajanjaksoon.24 Periodisointi voidaan aloittaa jaksolla (i) 1960-
luvun lopulta 1970-luvun taantumaan, jolloin Suomessa keskusteltiin pääoman kohdentamisen te-
hokkuudesta aluepoliittisesta ja toimialoittaisesta näkökulmasta. Sittemmin, (ii) 1970-luvun alku-
vuosista aina vuosikymmenen lopulle suomalaistutkijoita ja muuta yleisöä keskustelutti kysymys
pääoman ja työvoiman tuottavuudesta sekä investointitoiminnan tehokkuudesta; ja (iii) 1970-luvun
lopulta 1990-luvun alkuun Suomessa puhuttiin jo eräänlaisesta tuottavuuskriisistä, mihin liittyen
keskustelua herätti johdannaiskysymyksenä työvoimakustannusten väitetty korkeus sekä suomalais-
ten tuotannonalojen kansainvälinen hintakilpailukyky. Lopuksi (iv) 1990-luvulla keskusteltiin vuo-
sikymmenen alun laman sekä tuotannontekijätulonjaon muutoksen syistä (virallisesti bruttokansan-
tuote supistui Suomessa vuosina 1991–2). 

Toisen maailmansodan jälkeisellä ajanjaksolla valtion sekä useiden talouspolitiikkaan osan-
ottaneiden pyrintönä oli pääomien mahdollisimman tehokas kohdentaminen bruttokansantuotteen
kasvattamiseksi. 1960-luvun lopulle tultaessa oli kuitenkin käynyt ilmeiseksi, ettei tavoitteessa oltu
kaikilta osin onnistuttu, vaan pääomien käytön katsottiin olleen »verraten tehotonta».25 Syitä tähän
kehitykseen haettiin niin yritysten omasta tavoitteenasettelusta kuin pääomatuottojen jälleensijoi-
tukseen pakottaneesta veropolitiikastakin. Veikko Jääskeläisen mukaan Suomessa olivat 1960-luvun
lopulla yleisiä näkemykset, joiden mukaan pääoman vaihtoehtoisilta sijoituskohteilta vaadittu tuotto
oli niin korkea, että yritysten ja niiden omistajien oli kannattavampaa jälleensijoittaa liikevoittonsa
kuin jakaa niitä osinkona.26 

1960–70-luvulla pääoman tuotto-ongelmiin, työllisyyteen ja kansantuotteen kasvuun kiinni-
tettiin huomiota Suomen kansantalouden rahoituspääoman tuotannosta pitkälti vastanneessa Suo-
men Pankissa, jonka tutkimusosastolla harjoitettiin m.m. työn ja pääoman tuottavuuteen sekä työlli-
syyteen liittynyttä tutkimusta. Esimerkiksi Heikki Koskenkylän ja Ilmo Pyyhtiän Pankille tuotta-
missa tutkimuksissa selvitettiin n.k. pääomakertoimen käyttöä investointien kohdentamisen tehosta-
jana. Kirjoittajien mukaan 1960-luvulta oli suosittu »työintensiivisten investointiprojektien kustan-
nuksella voittopuolisesti pääomaintensiivisiä kohteita», mitä ei kuitenkaan oltu voitu pitää kansan-
tuotteen kasvun näkökulmasta optimaalisena.27 Vaikka kertoimen K/Q, jossa K = pääoma ja Q =
tuotos laskemista olisi kirjoittajien mukaan voitu pitää työllisyysnäkökulmasta tavoiteltavana, oli
heidän mukaansa »kuitenkin melko perusteetonta puhua pääomakertoimen suoranaisesta alentami-
sesta koko kansantalouden tasolla» tilanteessa, jossa »liiketaloudellisesti kannattavat tuotantomene-
telmät» pääomavaltaistuivat.28 

Annettu on sikäli kiinnostavaa, että pääomakertoimeen välillisesti liittyneellä työvoiman ja
pääomakannan suhteen L/K kasvulla pääoman hyväksi nähtiin Koskenkylän ja Pyyhtiän mukaan
olevan mahdollinen pääoman rajatuottavuutta ∆K/∆Q laskenut vaikutus, vaikka »työvoiman ja pää-
oman kasvunopeuksien suhteesta ei … sellaisenaan [voinutkaan] päätellä pääomakertoimen eikä
pääoman rajatuottavuuden suuntaa.»29 Tämän havainnon katsottiin tuolloin ollen ristiriidassa sen

24 Esitetty periodisointi pohjautuu ennen kaikkea  Kansantaloudellisen aikakauskirjan sivuilla käytyyn keskusteluun
sekä julkaistuihin artikkeleihin. 

25 Jaakko Lassila, Pääomatuotto ja pääomakustannukset. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1968, 1–14, 1–2.  
26 Ibid., 10; Veikko Jääskeläinen, Verotuksen vaikutus yritysten osingonjakopolitiikkaan.  Kansantaloudellinen aika-

kauskirja 1/1968, 15–26, 15. On syytä huomata, ettei Jääskeläinen itse kuitenkaan pidä suomalaista pääomatulove-
rotusta pääomien n.k. lukkiutumisvaikutusta aikaansaaneena tekijänä. 

27 Koskenkylä ja Pyyhtiä 1975a, 7; Heikki Koskenkylä ja Ilmo Pyyhtiä, Pääomakerroin investointikriteerinä. Kansan-
taloudellinen aikakauskirja 3/1973, 164–189, 164. 

28 Ibid., 14. 
29 Ibid., 14,15,17.
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kanssa,  että annettua pääomakerrointa K/Q oli  esitetty eräänlaiseksi investointikriteeriksi  maksi-
maalisen kansantuotteen kasvun saavuttamiseksi.30 

Vuosien 1975–7 taantuma sekä maailmantalouden ongelmat vaikuttivat pääoman tuotosta ja
yritysten kannattavuudesta tehtyyn tutkimukseen ja osin sen pohjalta käytettyihin puheenvuoroihin.
Aiemmasta,  pääoman tehokkaaseen kohdentumiseen ja  suurimpaan mahdolliseen kansantuotteen
kasvuun perustuneesta tutkimuksesta siirryttiin käsittelemään toimialoittaista kannattavuutta sekä
kilpailukykyä, joiden voidaan katsoa viittaavan pitkälti samaan asiaan.31 Kuten Seppo Lindblom to-
tesi trikooteollisuuden sinänsä suppeasta näkökulmasta, olivat »[s]uoritetut investoinnit … lisänneet
[tuotantoon] sidottua pääomaa, mutta eivät … pystyneet estämään alenevaa käyttökatekehitystä.»32

Voidaan yleistämisen uhallakin esittää mainitun kehityksen koskettaneen myös Suomeen sijoitetun
pääoman keskimääräistä tuottoa. Kuten Simo Kärävä toteaa, eivät tuolloisten »kannattavuusongel-
mien syyt … tietenkään [olleet] … pelkästään suhdanne- ja teollisuuspolitiikassa»33, eikä niitä käy-
nyt ainakaan tekstiilien perusteollisuuden osalta »kuittaaminen suhdanneongelmina»34. 

On huomionarvoista, että tuolloinen, 1970-luvun jälkipuoliskon kannattavuustarkastelu kes-
kittyi pitkälti yksittäisiin toimialoihin, jolloin esitettyjen havainnot eivät olleet täysin yleistettävissä
edes  toimialojen sisällä.  Kuten  Kärävä  totesi  Kansantaloudellisen aikakauskirjan artikkelissaan,
»[h]ajonnat toimialan yritysten kesken … [olivat] melkoisia, joten pelkkä keskiarvotarkastelu, jopa
-ajattelu, joita monesti tapaa, vievät pahoinkin harhaan».35 Kun puhutaan kuitenkin tulonjaosta kah-
den keskeisen tulonsaajaluokan, ansio- ja pääomatulonsaajien kesken, ja kun tarkasteltavana on tuo-
tannontekijätulojen jakauma, ei Kärävän sinänsä tärkeällä huomiolla ole kuitenkaan niin suurta pai-
noa kuin sillä muutoin olisi. 

Pääoman tuotosta ja yhtiöiden kannattavuudesta keskusteltiin jonkin verran Kansantaloudel-
lisen aikakauskirjan sivuilla myös 1990-luvun lamassa.  Esimerkiksi Alhon mukaan suomalaisen
teollisuustuotannon tuottoaste ja sitä myöten kannattavuus olivat olleet »voimakkaassa laskussa.»36

Aiempien kolmen vuosikymmenen kaltaisia puheenvuoroja pääoman tuotosta ja kannattavuudesta
ei tuolloin—tai lamavuosikymmenen loppupuolella—enää aikakauskirjassa käyty.37 Pääoman tuot-
toasteen muutosta on kuitenkin sivunnut Sauramo aikakauskirjassa julkaisemissaan artikkeleissa.38

Sauramon tutkii artikkeleissaan kysymystä siitä, kertooko funktionaalisen tulonjaon ripeä muutos
1990-luvulla ja sen vakiintuminen 2000-luvun alkuvuosina uudesta tasapainotilasta Suomen kan-
santaloudessa.39 Sauramo tukeutuu artikkeleissaan NAIRU-mallista (non-accelerating inflation rate
of unemployment) johdettuun ELIS-suhteeseen (equilibrium labour share of income), joka on »se
palkkojen osuus, joka takaa edustavan yrityksen kannattavuuden säilymisen ›normaalilla tasolla›»
eli tasolla, jonka yhtiö olisi saanut sijoittamalla saman pääoman ennemmin rahoitusmarkkinoille

30 Koskenkylä ja Pyyhtiä 1975b, 7. Tekijöiden mukaan »pääoman tuottavuutta» on kuitenkin vaikea erottaa muiden
panostekijöiden, eritoten työvoiman ja »henkisen pääoman» tuottavuudesta.  

31 Kari Alho, Pääoman tuotto Suomessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1981, 151–161, 151.  
32 Timo Airaksinen, Pekka Ylä-Anttila, Mauri Kavonius, C. E. Carlson ja Seppo Lindblom, Kannattavuusongelmat —

suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1978, 241–271, 246. Käyttökate ymmär-
retään liikevoittojen, poistojen ja arvonalentumisten suhteena liikevaihtoon. Vaikkei tämä suoraan olekaan sama
asia kuin pääoman tuottoprosentti esim. voiton suhdeluvulla laskettuna, on kyse samantyyppisestä asiasta.

33 Simo Kärävä, Yritysten kannattavuusongelmat. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1978, 293–296, 293.  
34 Timo Airaksinen, Pekka Ylä-Anttila, Mauri Kavonius, C. E. Carlson ja Seppo Lindblom, Kannattavuusongelmat —

suhdanne- vai teollisuuspolitiikkaa? Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1978, 241–271, 241. 
35 Simo Kärävä, Yritysten kannattavuusongelmat. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/1978, 293–296, 293–294.  
36 Kari Alho, Korkeat kustannukset deindustrialisoivat Suomea. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1991, 146–148,

146.
37 Ks. esim. Pentti Vartia, Kuinka pääomavoitot ja -tappiot vaikuttavat säästämisasteesta saatavaan kuvaan? Kansan-

taloudellinen aikakauskirja 4/1990, 485–486.    
38 Pekka Sauramo, Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa?  Kansantaloudellinen aikakauskirja

1/2004, 33–49; —, Hidastaako pääoman tuottovaatimuksen nousu työttömyyden alentumista? Kansantaloudellinen
aikakauskirja 2/2005, 136–149.  

39 Pekka Sauramo, Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa?  Kansantaloudellinen aikakauskirja
1/2004, 33–49, 33. 
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kuin tuotantoon.40 Hänen mukaansa sen paremmin 1990-luvun kuin 2000-luvun alkuvuosienkaan ti-
lanne ei vastannut tätä tasapainoa, vaan palkkojen osuus arvonlisäyksestä oli lamassa liiallinen ja
vuosikymmen myöhemmin liian alhainen ollakseen palkkakäyrän mukaisessa tasapainopisteessä.41

Sauramon mukaan kohonneen pääoman tuottovaatimuksen tai -asteen seurauksena on myös ollut,
että Suomessa vallinnut tasapainotyöttömyysaste vakiintui 1990–2000-luvulla aiempaa selvästi kor-
keammalle tasolle.42 

Hyvin yleisellä tasolla voidaan luonnehtia pääoman hieman eri tavoin lasketun tuottoasteen
laskeneen Suomessa aina 1950-luvun alkuvuosista 1980–90-lukujen taitteeseen ja kasvaneen sit-
temmin 2000-luvun alkuun. Tapahtuneen kehityksen voidaan katsoa heijastuneen niin aikalaisten
puheenvuoroissa kuin myöhemmässä tutkimuksessakin. Mainitun kaltaisia tuloksia ovat esittäneet
m.m. Pitkänen ja Sauramo (2005), Pohjola (1995,1996) ja Vaona (2011). Vaona (2011) kirjoittaa
voittoasteen, tulonjaon ja rakenteellisen sekä teknologisen muutoksen suhteesta Tanskassa, Suomes-
sa ja Italiassa. Vaonan mukaan pääoman tuottoaste, sen voiton suhdeluku, säilyi Suomessa vakaana
vuodesta 1975 aina 1980-luvun lopulle, jonka jälkeen se putosi 1990-luvun alussa noustakseen jäl-
leen trendinomaisesti aina vuoteen 2001. Tämän jälkeen pääoman tuottoprosentti (laskettuna liike-
voiton ja nettopääomakannan osamääränä) vakiintui noin yhdeksään prosenttiin. Vaonan mukaan
pääoman tuottoaste nousi ennen kaikkea siksi, että aiempaa suurempi osa yhtiöiden arvonlisäykses-
tä jäi yhtiöihin ja suhteessa pienempi osa maksettiin niiden työntekijöille palkkatuloina. Vaona ei
havaitse samanlaista uudelleenjakoa tapahtuneen kahdessa muussa tarkastelemassaan maassa—pi-
kemminkin on niin, että maissa, joissa tällaista »uusjakoa» ei tapahtunut, pääoman tuottoaste on las-
kenut.43 On syytä huomata, että mainitun kaltainen tuotannontekijätulojen »uusjako» on kuitenkin
ollut pikemminkin seurausta pääoman tuottoasteen muutoksesta kuin toisin päin. 

Pitkänen  ja  Sauramo  (2005)  ovat  tulleet  samankaltaisiin  tuloksiin  pääoman  tuottoasteen
muutoksesta Suomessa toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla.44 Siinä missä Vaona selittää pää-
oman tuottoasteessa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia arvonlisäyksen uusjaolla ja tuotannon ra-
kenteellisilla muutoksilla, tukeutuvat Pitkänen ja Sauramo palkkapoliittisiin selityksiin; heidän mu-
kaansa tulonjaon muutosta  voidaan selittää »palkkamaltin» avulla.45 Pohjola (1995) taas selittää
pääoman alhaisen tuottoasteen tai rajatuottavuuden olleen keskeisenä selitystekijänä 1990-luvun la-
malle.46 Pohjola (1996) katsoo tämän laskeneen rajatuottavuuden selittäneen myös pääomatulojen
kansantulo-osuuden laskua toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla aina 1970-luvun puoliväliin
asti.47 Vaonan mukaan tuotanto  muuttui  Suomessa 1990-luvulla  aiempaa pääomavaltaisemmaksi
osin siksi, että työllisyyden painopiste siirtyi pääomaintensiivisemmille toimialoille.48 Samanlaiseen
tulokseen on tullut m.m. Maliranta (2002).49 Toisaalta Maliranta on havainnut, että suhteellisen suu-
ren pääomakannan tuotantolaitosten kannat taantuivat 1990-luvulla nopeammin kuin laitosten, joi-
den kannat ovat olleet pienemmät50, mikä voi kertoa niiden aiemmista kannattavuusongelmista vuo-
sikymmenen alun lamaa edeltäneinä vuosina. 

40 Ibid., 35; Pekka Sauramo, Hidastaako pääoman tuottovaatimuksen nousu työttömyyden alentumista? Kansantalou-
dellinen aikakauskirja 2/2005, 136–149, 138.  

41 Pekka Sauramo, Funktionaalinen tulonjako Suomessa: ollaanko tasapainossa?  Kansantaloudellinen aikakauskirja
1/2004, 33–49, 33, 47. 

42 Pekka Sauramo, Hidastaako pääoman tuottovaatimuksen nousu työttömyyden alentumista?  Kansantaloudellinen
aikakauskirja 2/2005, 136–149, 147. 

43 Vaona 2011, 251,254,255. 
44 Pitkänen ja Sauramo 2005, 11. Ks. myös Pekka Sauramo, Hidastaako pääoman tuottovaatimuksen nousu työttö -

myyden alentumista? Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2005, 136–149, 137.  
45 Ibid., 56. 
46 Pohjola 1995, 13,77,111,564. 
47 Ibid., 127. 
48 Vaona 2011, 258.
49 Maliranta 2002, 1. 
50 Ibid., 14. 
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Pääoman tuottoasteen muutoksia on tutkittu varsinkin marxilaisessa perinteessä viime vuosi-
na paljon. Kirjoittajat, kuten Carchedi (2011), Kliman (2012) ja Shaikh (2016) ovat havainneet, että
voiton suhdeluku on laskenut Yhdysvalloissa 1960-luvulta lähtien aina viime vuosiin melko tren-
dinomaisesti.51 Basu ja Manolakos (2012) ovat havainneet heikon laskevan trendin voiton suhdelu-
vussa vuosina 1948–2007.52 

IV. TUOTANNONTEKIJÄTULONJAON JA TULOEROJEN TUTKIMUS ULKOMAILLA

Voidaan esittää—yleistyksen uhallakin—että kansainvälinen tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen
tutkimus voidaan jakaa neljään ajanjaksoon. 1700–1800-luvun poliittisen talouden tutkijat, kuten jo
mainitut Steuart, Smith, Ricardo, Mill ja Marx ottivat tuotannontekijätulojen (maankorot, voitot ja
palkat) suhteen tuloeroihin selviönä; maanomistajat nähtiin rikkaina, kapitalistit jonkin matkaa va-
rattomampina ja työläiset  näistä kolmesta köyhimpinä.53 Tuotannontekijätulojen oletetaan näiden
klassikoiden malleissa jakautuvat  melko lineaarisesti  tuotantoprosessista  saajilleen ilman tulojen
uudelleenjaon ja voittojen yhtiössä pidättämisen välivaiheita.54 

Uusklassisen taloustieteen synnyn (n. 1870–) myötä kiinnostus tulonjakokysymyksiin painui
taka-alalle, kun jakoa ja tuloeroja enenevissä määrin selitettiin kunkin tulonsaajan henkilökohtaises-
ta tuotantopanoksesta ja mieltymyksistä sekä käytetystä tuotantoteknologiasta käsin.55,56 

Toisen  maailmansodan jälkeisellä,  aina  viime  vuosiin  jatkuneella  ajanjaksolla  kiinnostus
tuotannontekijätulonjakoon tuloerojen selittäjänä oli verraten vähäistä osin juuri mainitun tutkimus-
perinteen murroksen, osin saatavilla olleen tutkimusaineiston puutteen takia. Tutkimuksessa kol-
mannen ajanjakson alku voidaan sijoittaa kuitenkin jo aiemmas, aina 1960-luvun lopulle, jolloin
lähtökohdan  tulonjakotutkimukselle  antoi  Simon  Kuznetsin  kuuluisa  hypoteesi57,  jonka  mukaan
teollistuminen alkuun kasvattaa, sittemmin kaventaa tuloeroja. Tälle ajanjaksolle oli ominaista pai-
nopisteen siirtyminen tuotannontekijätulojen jakautumisesta tulonsaajaluokittain kysymykseen nii-
den henkilökohtaisesta (tai kotitalouskohtaisesta) jakaumasta.58 

Tuoreimmalle tutkimusperinteelle on ollut ominaista ottaa lähtökohdakseen se, etteivät tuo-
tannontekijätulot jakaudu siististi kunkin tulonsaajaluokan kesken, vaan että niin ansio-, omaisuus-
kuin yrittäjätulotkin jakautuvat sekavammin kuin aiemmassa, klassisen poliittisen talouden tutki-
muksessa annettiin ymmärtää (tai mikä on aiemmin ollut vallitsevan todellisuuden mukaista).59 Tä-
män kolmannen jakson tutkimusperinteelle on ollut myös leimallista aiemman, tulonjaon tasaisuutta
korostaneen  perinteen60—ja »syyn»  olla  tutkimatta  tulonjakokysymyksiä!—osoittautuminen  osin
empiirisesti paikkansapitämättömäksi; tässä kolmannessa perinteessä kun on empiirisesti osoitettu,
että  tuotannontekijätulojen jakosuhteet  ovat  muuttuneet  viime vuosikymmeninä (n.  1970-luvulta
lähtien) selvästi.61 

51 Carchedi 2011, 140; Kliman 2012, 84 (kuvaaja 5.5); Shaikh 2016, 248.  
52 Ks. Basu ja Manolakos 2012. 
53 Atkinson 2009, 4. 
54 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö mainituista kirjoittajista m.m. Ricardo ja Mill olisi olleet kiinnostuneita ve -

rotuksesta. Esimerkiksi Ricardo kirjoittaa seuraavasti: »[e]i ole veroa, joka ei vähentäisi mahdollisuuksia pääoman
kasaamiseen. Kaikkien verojen on langettava joko pääomalle tai [sen] tuotolle.» (Ricardo 1932 [1817], 133 (suom.
tekijän). 

55 Muutosta on mahdollista selittää ainakin hypoteettisesti sillä, että Englannissa, kapitalistisen suurtuotannon synty-
maassa, tuloerot kasvoivat ja työläisten reaaliansiot supistuivat 18. vuosisadalta aina 1870-luvulle (Acemoglu ja
Robinson 2015, 6). Tekijän kannalta on kiinnostavaa, että viitatut kirjoittajat viittaavat juuri laskeneeseen pääoman
tuottoon tulonjaon tasoittumisen keskeisenä selitystekijänä.  

56 Atkinson 2009, 4. 
57 Daudey ja García-Peñalosa 2007, 814. 
58 Ibid.,  812. 
59 Atkinson 2009, 8; Daudey ja García-Peñalosa 2007, 812. 
60 Lebergott 1964, 53. 
61 Daudey ja García-Peñalosa 2007, 813. On hyvä huomata, että tekijät tutkivat artikkelissaan juuri tulonsaajien välis-

ten tuloerojen suhdetta tuotannontekijätulojen jakaumaan.
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Lopulta viime vuosikymmeninä on tutkittu kasvavissa määrin m.m. Emmanuel Saezin ja
Thomas Pikettyn jalanjäljissä sitä, miten pääomatulojen kansantulo-osuuden muutos on vaikuttanut
tuloeroihin kulloinkin tarkastelluissa maissa. Perusteena tälle lähtökohdalle on ollut yleinen käsitys,
jonka mukaan pääomatulot ovat olleet ansiotuloja epätasaisemmin jakautuneet.62 Kaikki eivät kui-
tenkaan ole jakaneet annettua näkemystä.63

Tekeillä olevan tutkimuksen kannalta on mielekästä tarkastella tulonjaon muutoksia toisen
maailmansodan jälkeisellä ajanjaksolla. Yleisenä lähtökohtana tutkimukselle on ollut, että ansio- ja
pääomatulojen funktionaalinen jakauma muuttui sodan jälkeisellä jaksolla ansiotulopainotteisem-
maksi, ja on 1970–80-luvulta lähtien muuttunut jälleen pääomatulojen hyväksi.64 Samanaikaisesti
m.m.  Gini-kertoimella,  variaatiokertoimella  sekä  Theilin  mitoilla  arvioidut  tuloerot  ovat  kasva-
neet.65 Vaikkapa Britanniassa tulonjako on Atkinsonin (2009) mukaan palannut 2000-luvun alku-
vuosina noin vuoden 1954 tasolle.66 Fräßdorf et al. (2011) ovat taas havainneet, että pääomatulot
ovat olleet Länsi-Saksassa ja Yhdysvalloissa epätasaisemmin jakautuneita kuin Britanniassa, jolloin
niiden paino tuloerojen selittäjänä on vaihdellut maakohtaisesti. Kaikkinensa pääomatulojen merki-
tys tuloerojen selittäjänä on ollut suhteettoman suuri verrattuna niiden kansantulo-osuuteen näh-
den67, mikä kertoo niiden epätasaisesta jakaumasta. García-Peñalosa ja Orgiazzi (2013) ovat taas ha-
vainneet, että ansiotulojen osuus kotitalouksien tuloista on pysynyt Yhdysvalloissa varsin muuttu-
mattomina verrattuna muihin anglosaksisiin  maihin,  kuten Iso-Britanniaan ja  Kanadaan vuosien
1974/5–2004 välisenä ajanjaksona.68 Norjassa ja Ruotsissa käytettävissä olevien tulojen jakauma on
muuttunut epätasaisemmaksi, mutta vähemmässä määrin kuin Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa.
Ruotsissa tuloerojen kasvu on selittynyt vuodesta 1981 pitkälti ansioiden jakauman epätasaistumi-
sella, Norjassa taas ansioita epätasaisemmin jakautuneiden pääomatulojen kansantulo-osuuden kas-
vulla.69

Syitä tapahtuneelle on kuitenkin hieman tutkijasta riippuen haettu eri lähteistä. Esimerkiksi
Acemoglu ja Robinson (2015) selittävät tuloerojen kasvua koulutetun (ja parempituloisen) työvoi-
man kysynnän kasvulla matalammin koulutettuun nähden.70 Bridgman (2014) taas esittää, että an-
sioiden osuus tuotannontekijätuloista on laskenut, koska pääomakannasta tehtävien poistojen kasvu
on edellyttänyt aiempaa suuremman tuotannontekijäosan pidättämistä yhtiöissä.71 Daudey ja García-
Peñalosa (2007) ovat taas havainneet, että ansiotulojen korkea tuotannontekijätulo-osuus korreloi
alhaisen Gini-kertoimen kanssa, ja että näin sadut tulokset ovat merkitseviä myös kontrollimuuttu-
jia, kuten työvoiman koulutusastetta vasten koeteltaessa.72 García-Peñalosa ja Orgiazzi (2013) selit-
tävät pääomatulojen kansantulo-osuuden kasvun seurauksena tapahtunutta tuloerojen kasvua 1990-
luvulla tapahtuneilla talouspoliittisilla uudistuksilla.73 

Stockhammer (2009) on tutkinut viime vuosikymmenten aikaista tuotannontekijätulonjakoa
OECD-maissa käyttäen useita testattavia hypoteeseja, kuten työvoiman koulutusvaatimusten kas-

62 Bengtsson ja Waldenström 2015, 1; Fräßdorf et al. 2011, 38.
63 Ks. esim. Bridgman 2014, 3,27. 
64 Tulee ymmärtää, etteivät tulonjako ja tuloerot ole tässä toisilleen synonyymejä. Mikäli ansio- ja pääomatulot jakau -

tuisivat tulonsaajittain täysin tasan niiden tuotannontekijätulo-osuuksien muutoksista huolimatta, ei tuloeroja olisi,
eivätkä ne muuttuisi tuotannontekijätulonjaon muuttuessa (tekijän huomautus). 

65 Atkinson on arvioinut tuotannontekijätulonjaon muutosta tuloeroihin yksinkertaisella variaatiokertoimen neliön de-
kompositiolla V 2

=(1−π )
2 V w

2
+π

2 V k
2
+2π (1−π )ρ V k V w , jossa π on pääomatulojen osuus tuotannontekijätuloista,

w palkkatulo, k pääomatulo, Vw palkkatulojen jakauman epätasaisuus, Vk pääomatulojen jakauman epätasaisuus ja ρ
ansio- ja pääomatulojen välinen korrelaatio (Atkinson 2009, 10). 

66 Loc cit. 
67 Fräßdorf et al. 2011, 44,48,53.
68 García-Peñalosa ja Orgiazzi 2013, 691. 
69 Ibid., 705. 
70 Acemoglu ja Robinson (2015), 8. 
71 Bridgman 2014, 2,9,28. Bridgman huomauttaa myös, että ansiotulojen brutto- ja nettotulo-osuuksien välillä voi olla

merkittävä ero ja jopa niiden trendit voivat poiketa toisistaan (ibid., 19–21).  
72 Daudey ja García-Peñalosa 2007, 822,823,825.
73 García-Peñalosa ja Orgiazzi 2013, 706. 
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vua, maailmanmarkkinoiden vapautumista, tuotantoteknologian muutosta ja työvoiman järjestäyty-
misastetta ja työsuojelulainsäädäntöä. Hänen mukaansa yleinen olettamus tuotantoteknologian mää-
räävästä vaikutuksesta tuotannontekijätulonjakoon on virheellinen, sillä se olettaa tuotannossa käy-
tetyn pääomakannan muuttuneen teknologisten, ei suhteellisissa työvoiman ja pääoman hinnoissa
tapahtuneiden muutosten seurauksena.74 Stockhammer arvostelee aiempaa IMF:n ja Euroopan ko-
mission tuottamaa tuotannontekijätulonjakotutkimusta siitä, että ne ovat unohtaneet tarkastella an-
sioiden  tuotannontekijätulo-osuutta  mahdollisena  yksikköjuuriprosessina,  eivätkä  ole  muistaneet
tarkastaa, onko käytettyjen regressioyhtälöiden jäännösmuuttujien arvoissa ollut autokorreloituvuut-
ta.75 Stockhammerin mukaan teknologinen muutos ei ole ollut keskeisin tuotannontekijätulonjaon
muutosta tai tuloerojen kasvua selittäneistä tekijöistä. Sen sijaan Stockhammer pitää tilastollisesti
merkitsevinä ja selitysvoimaisina tekijöinä tuloerojen kasvulle finansialisaatiota, työvoiman ja pää-
oman suhdelukua ja verokiilaa.76 Muita merkittäviä tekijöitä ovat m.m. taloudellista avoimuutta ku-
vaava mittari,  työvoiman järjestäytymisaste  ja  keskitettyjen  tulopoliittisten  kokonaisratkaisuiden
yleisyys.77 

Wolff ja Zacharias (2013) ovat tutkineet puolestaan sitä, miten yhteiskunnan luokkarakenne
on vaikuttanut taloudelliseen eriarvoisuuteen. He koettelevat hypoteesiaan Gini-kertoimeen perustu-
valla  dekompositiolla,  joka  pyrkii  selvittämään yleisen  taloudellisen  eriarvoisuuden  ja  luokkien
stratifikaation välisen suhteen.78 Tekijät käyttävät myös mittaa, joka selvittää, miten paljon jokin
(tulonsaaja)luokka asettuu päällekkäin (overlaps) kokonaistulonjaon kanssa eli  mikäli  luokka on
täysin homogeeninen ja asettuu tietylle janalle tulonsaajien kesken, on luokkajako täydellinen.79

Heidän mukaansa kapitalisteiksi luettavat kotitaloudet keskittyvät tulonjaon ylimpään päähän, eivät-
kä sekoitu juurikaan muihin kotitalouksiin. Vastaavasti itsensätyöllistäjät  jakautuvat tasaisemmin
koko tulonjaossa ja menevät yleisesti päällekkäin muiden tulonsaajaluokkien kanssa.80 Tekijöiden
mukaan luokkien välinen tulonjaon epätasaisuus onkin selittänyt vuosina 1989 ja 2000 noin 27 ja 39
prosenttia tuloeroista.81 

Vaona (2011) on tutkinut paneeliaineistoon pohjautuvien yksikköjuuritestien avulla, ovatko
toimialojen väliset voitto–palkkasuhteet tasoittuneet suhteessa toisiinsa tutkitulla ajanjaksolla 1970-
luvulta 2000-luvun alkupuolelle. Vaona on käyttänyt aineistonaan Italian, Suomen ja Tanskan kan-
santalouden tilinpitoaineistoja.  Hänen mukaansa työvoiman tuottavuus kasvoi  annetuissa maissa
selvästi keskimääräiseen reaalipalkkaan nähden 1990-luvun aikana. Kuitenkin ainoastaan Suomessa
tapahtunutta ei seurannut n.k. pääoman elimellisen kokoonpanon kasvu.82 Vaonan mukaan tulojen

74 Stockhammer 2009, 12. 
75 Ibid., 30–31. Yksikköjuuren olemassaolo voi tuottaa harhaista tilastollista päättelyä, mikäli sen olemassaolosta ei

olla tietoisia. Jos jotain diskreettiä satunnaisprosessia kuvaavan differentiaaliyhtälön ratkaisemiseksi tarvitun yhtä-
lön (characteristic equation) arvo on yksi, on diskreetillä satunnaisprosessilla yksikköjuuri. Koordinaatistossa ku-
vattuna prosessi ei palaa trendijanalleen jonkin yksittäisen poikkeustapahtuman seurauksena, vaan jatkaa poikkea-
man jälkeen uudella tasolla. Esimerkiksi ansiotulot eivät jonkin niitä supistaneen kriisin seurauksena palaa enää
aiemmalle kasvusuoralleen, vaan kasvavat aiempaa alemmalta lähtötasolta. 

76 Ibid., 41. 
77 Ibid., 47. 

78 Wolff ja Zacharias 2013, 1382. Tekijät  käyttävät  niin sanottua Yitzhakin dekompositiota I b=
2cov (μi , F̄oi (y))

μ ,

jossa Ib on luokkien välinen epätasa-arvo,  μ on kaikkien kotitalouksien keskimääräinen tulo,  μi sama luokalle i ja
Foi(y)  on  luokan  i keskimääräinen  järjestysluku  eli  luokan  jäsenten  keskimääräinen  sijoittuminen  heidän
kokonaistulonjaossaan.  »Näin  ollen  luokkien  välisen  epätasa-arvoisuuden  määrä  on  kaksi  kertaa
keskimääräistulojen välinen kovarianssi ja luokkien keskimääräinen sijoittuminen (mean rank) tulonjaossa jaettuna
kaikkien luokkien keskimääräistulolla.» (ibid., 1393–1394).  

79 Ibid., 1394. 
80 Ibid., 1396. 
81 Ibid., 1404. 
82 Pääoman elimellinen kokoonpano (Organisches Zusammensetzung des Kapitals) on Marxilta periytyvä pääomakan-

nan (pysyvän pääoman) ja työvoimakustannusten (vaihtelevan pääoman) suhdeluku, joka kirjoitetaan yleensä muo-

toon k '= c
v

. 
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uusjako ansioista pääomatuloihin oli keskeisin nettovoittoastetta kasvattaneista tekijöistä. Italiassa
ja Tanskassa muutokset ansioiden ja pääomatulojen suhteissa olivat samanaikaisesti vähäisemmät ja
Tanskan tapauksessa vieläpä päinvastaiset.83 Vaona toteaakin,  että  voittoaste  laski  maissa,  joissa
merkittävää tuotannontekijätulojen uusjakoa ansioista pääomatuloihin ei tapahtunut.84 

[…] 

83 Vaona 2011, 247,252,254.  
84 Ibid., 255.
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