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1 Mistä on kyse?

Miten hyvin pääoman tuotto selittää tuotannontekijätulonjaon ja tulonjako edelleen tuloerot? Ensi lukemalta
suhde pääoman (keskimääräisen) tuoton, tuotannontekijätulojen eli ansio-, pääoma- ja yrittäjätulojen
jakauman sekä tuloerojen välillä voi tuntua hyvin irralliselta. Kuten esimerkiksi Foley (1986) on todennut, ei
”osingonmaksun ja yhtiöiden liikevoiton välinen suhde ... ole erityisen suora, koska yhtiöiden johto voi päättää
maksaa suuren tai pienen osan liikevoitosta osinkona tai pitää osingonmaksunsa vakaampana kuin
liikevoittonsa”.1 Hieman vastaavasti toteaa myös Atkinson (2009) kirjoittaessaan voittojen kertyvän yhtiöille,
mutta vain pienen osan tulevan maksetuiksi kotitalouksille korko- ja osinkotuloina.2 Uusitalo (1982) on
vastaavasti todennut funktionaalisen eli tuotannontekijätulonjaon ja kotitalouksien tuloerojen olevan
”asiallisesti varsin etäällä toisistaan”, eikä näe niiden kesken olevan minkäänlaista välitöntä
kausaatiosuhdetta.3 Annetun perusteella onkin vaikea nähdä tekijöiden välillä voimakkaan determinististä
selityssuhdetta. Kun pääoman keskimääräistuotto, myöhemmin tarkemmin määriteltävä voiton suhdeluku
(Profitrate)4 otetaan deterministisenä alkuehtona—seikka, jonka nähdään myöhemmin olevan
kyseenalaistettavissa5—ei ole selviö tai ennalta määrättyä, miten yhtiöt käyttävät liikevoittonsa. Toisin
sanoen ei siis ole ajanhetkestä ja muista tekijöistä kuin pääoman keskimääräistuotosta riippumatonta, millä
perusteella yhtiöt jatkavat keskimäärin osinkoa ja maksavat omistajilleen tai velkojilleen muita pääomatuloja.
Tämän lisäksi on selvää, että yhtiöiden tuloksenmuodostuksen ja pääomatulonjaon välillä on ajallinen viive eli
kyse ei voi olla usein tilastoaineistojen mittausvälistä johtuvaa välitöntä kausaatiota. Voidaan
esimerkinomaisesti epäillä, että pääoman keskimääräistuoton ja tuotannontekijätulonjaon välillä on
Granger-kausaatio eli ϕ′t−1 selittää tulonjaon x′t.

6 Kun kausaatioketjussa jatketaan eteepäin, ei samoin ole
selviö, miten tuotannontekijätulonjaossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat edelleen tuloeroihin. Nämä
lähtökohdat onkin syytä huomioida analysoitaessa pääoman tuoton, tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen
suhdetta Suomessa tutkimuksen aikarajauksen puitteissa, vuosina 1960–2000.

1Foley 1986, 115.
2Atkinson 2009, 8. Yhtiössä pidätetty liikevoitto ei kuitenkaan ole välttämättä pois osakkeenomistajilta ja yhtiöitä lainoittaneilta

kotitalouksilta ja muilta yhtiöiltä sekä julkisyhteisöiltä. Liikevoitot voidaan nimittäin aina sijoittaa yhtiön tuottavuutta kasvattaen,
joka toteutuessaan voi johtaa yhtön osakekurssin kasvuun ja siten kasvattaa sen osakkeiden myyntihintoja. Tämä voi näkyä
kasvavina pääomatuloina suhteessa ansiotuloihin, mikä kasvattaa tuotannontekijätulonjakoa ja mahdollisesti edelleen tuloeroja.

3Hannu Uusitalo, Tulopolitiikka ja tulonjako. Sosiaalipolitiikka 1982, 51–102,84.
4Marx 1976 [1894], 58.
5Annetulla viitataan Newboldin ja Grangerin (1986) määrittelemään palautevaikutukseen (feedback) eli siihen, että jokin

selitettävä muuttuja yt voi myöhemmällä ajanhetkellä selittää selittävän muuttujan xt+h arvossa tapahtuvan muutoksen (ks.
Newbold ja Granger 1986, 220–224).

6Granger (1969) esittää ilmiön seuraavasti. Otetaan yksinkertainen kahden muuttujan, Xt:n ja Yt:n malli, jossa Xt + b0Yt =
summ

j=1ajXt−j + summ
j=1bjYt−j + ε′t ja Yt + c0Xt = summ

j=1cjXt−j + summ
j=1djYt−j + ε′′t . Jos b0 = c0 = 0, kyse on Grangerin

mukaan yksinkertaisesta kausaatiomallista. Mikäli näin ei ole, kyse on välittömästä kausaatiosta. Se, voidaanko jotakin taloudel-
listen muuttujien joukkoa pitää Grangerin mukaan yksinkertaisena kausaatiomallina riippuu siitä, miten nopeasti tiedon uskotaan
liikkuvan läpi talouden, jonka lisäksi se on riippuvainen koostetun tilaston otoshetkien tiheydestä. Grangerin mukaan yksinkertainen
kausaatiomekanismi voi näyttää palautemekanismilta (feedback mechanism) jos tilaston otantaväli on niin pitkä, ettei kausaatiota
ole mahdollista tavoittaa (Granger 1969, 427,428.).
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2 Muuttujat

Minkä tahansa analyysin on lähdettävä liikkeelle muuttujien nimeämisestä ennen etenemistä hypoteesien ja
nollahypoteesien kautta empiriaan. Pääoman keskimääräistuoton mittana käytetään tässä yhteydessä kaikkien
kansantalouden tutkimuksen kannalta merkityksellisten toimialojen voiton suhdelukujen summaa eli
kansantuotteen tason keskiarvoa. Suhdeluku on laskettu yhtälöllä

ϕ′t =

∑n
i=1mt

(
∑n
i=1 ct−1 + vt + λt−1)

, (1)

jossa mt on kaikkien talouden toimialojen 1, 2, ..., t lisäarvo (kansantalouden tilinpidossa toimintaylijäämä
B2NT), ct−1 on samojen toimialojen pysyvän pääoman eli koneiden, laitteiden, kiinteistöjen, apu- ja
raaka-aineiden, puolivalmisteiden, patenttien j.n.e. summa (tilinpidossa kiinteän pääoman nettokanta TOT
N), vt on vaihtelevan pääoman eli työvoimakustannusten summa (tilinpidossa palkansaajakorvaukset D1K,
jotka koostuvat niin palkoista ja palkkioista kuin työnantajan sosiaaliturvamaksuista) ja λt−1 on toimialojen
varastokantojen summa (tilinpidossa teollisuuden ja kaupan varastotilasto kerrottuna varaston muutoksilla
käyvin hinnoin P52K). Kansantalouden tilinpitoa ja pääoman tuottolaskentaa tuntevat huomannevat, että
yhtälöön ϕ′t liittyy virta- ja varantosuureiden yhteiskäytön ongelma—mt ja vt ovat virtasuureita laskettuna
jokaiselta vuodelta 1, 2, ..., t ja ct−1 ja λt−1 ovat varantosuureita eli vuosien 1, 2, ..., t kantojen summia.
Ongelma on pyritty ratkaisemaan laskemalla tuottoa mt aina edellisen vuoden pääomakannalle ja varastoille
ct−1 ja λt−1. Tulee huomioida, että oletus on jossain määrin vakiointi, joka ei huomioi, varantosuureiden
todellista kiertonopeutta eli aikaa, jonka kuluessa ne on uusinnettu kokonaan. Tilastokeskus on tuottanut
arvioita pääomakannan keski-iästä ja kiertonopeudesta, mutta niitä ei ole ainakaan toistaiseksi käytetty tässä
tuottolaskentayhtälössä. Tämä on syytä huomioida myöhemmin esitettvien laskelmien paikkansapitävyyden
arvioinnissa.

Tuotannontekijätulonjako on laskettu yhtälöllä

x′t =
κt
lt
, (2)

jossa osoittaja κt on Suomessa vuonna t maksettujen osinkojen ja korkojen sekä nimittäjä lt vuonna t
maksettujen ansiotulojen osamäärä. On huomioitava, että yhtälö (2) on täten asiallisesti eri kuin
funktionaalinen tulonjako, johon sisällytetään yleisesti yrittäjätulot. Ne on jätetty pois niiden
määrittelyvaikeuden takia—osa yrittäjätuloista kun on pääomatuloa, joka perustuu hänen työvoimansa
luomaan lisäarvoon (Mehrwert) ja osa yrittäjän oman työpanoksen käyttöön pohjautuvaa ansiota (”ansaittua”
tuloa7) Nämä osatekijät tulisi voida erottaa yrittäjätulosta, jotta sitä olisi mahdollista käyttää luotettavasti
pääoman tuoton, tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen välisen suhteen arvioinnissa. Kansantalouden
tilinpidon muuttujin yhtälö (2) tarkastelee korko- ja osinkotulojen sekä ansiotulojen osamäärän ajassa
tapahtuvia muutoksia. Täten se mittaa myös tuotannontekijätulonjaon keskiarvoa koko kansantalouden
tasolla.

Tuloeroja mallinnetaan lopulta Atkinsonin (2009) määrittämällä variaatiokertoimen neliön dekompositiolla

υ2 = (1− π)2υ2l + π2υ2κ + 2π(1− π)ρυκυl, (3)

jossa π on pääomatulojen kansantulo-osuus, υ2κ on niiden osuus tuotannontekijätuloista, υ2l on ansiotulojen
tuotannontekijätulo-osuus ja ρ on korrelaatiokerroin ansio- ja pääomatulojen välillä. Tämän yhtälön avulla
voidaan katsoa, miten muutos tuotannontekijätulonjaossa vaikuttaa tuloeroihin. Olennaista yhtälössä (3) on,
ettei pääomatulojen tuotannontekijätulo-osuuden kasvu välttämättä johda tuloerojen kasvuun tai

7Atkinson 2009, 12–13.
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päinvastoin.8 Näin ollen, vaikka pääomatulojen jakauma usein oletetaankin ansioiden jakaumaa
epätasaisemmaksi, ei tuotannontekijätulonjaon mitan x′t kasvu välttämättä johda yhtälössä (3) mitattujen
tuloerojen kasvuun.9

Yksinkertainen tapa annettujen muuttujien välisen kausaation ilmaisemiseksi on kirjoittaa ne yhtälöihin

x′t = β0 + β1ϕt−1 + εt (4)

ja

υ2t = β0 + β1x
′
t + εt, (5)

joissa β0 + β1ϕ
′
t−1 ja β0 + β1x

′
t ovat deterministisiä osatekijöitä ja kummankin yhtälön viimeinen tekijä εt on

täydellisen satunnaisjakautuneeksi oletettu jäännös eli valkoista kohinaa (white noise), jonka keskiarvoksi ja
varianssiksi oletetaan nolla (µε, σ

2
ε = 0). Yhtälöissä β0 ja β1 ovat lävistäjä- ja kulmakerroinparametrit, joista

ensimmäinen kertoo, minkä arvon y saa, kun x :n arvo on nolla ja jälkimmäinen taas sen, miten paljon y :n
arvo kasvaa, kun x :n arvo kasvaa yhden yksikön. Kuten tuonnempana havaitaan, ovat yhtälöt (4) ja (5) liian
yksinkertaisia tavoittaakseen kovin selityisvoimaisesti (R2) tuotannontekijätulonjaon x′t ja tuloerojen υ2t
muutoksen annetun aikarajauksen puitteissa eli vuosina 1960/6–2000. Koska tuotannontekijätulonjako ei
seuraa suoraan pääoman keskimääräistuottoa, on yhtälön (4) malliin valittava muuttujia, jotka selittävät,
miksi yhtiöt päättävät jakaa voittonsa osinkoina tai pidättää ne itsellään. Kuten myöhemmin nähdään, voi
nk. rakenteellisten murrosten (structural break) mallista olla hyötyä x′t:n arvossa tapahtuneiden, melko
äkillistenkin muutosten selittämiseksi.10 Samanaikaisesti mallien on vältettävä yliparametrisointia eli
selittävyyden keinotekoista kasvattamista selittäviä tekijöitä regressioyhtälöiden oikealle puolelle lisäämällä.

Voidaan ajatella voiton suhdeluvun ϕ′t laskun johtavan tuotannontekijätulonjaon mitan x′t arvon kasvuun.
Tätä voidaan perustella sillä, että yhtiöt—pyrkiessään pitämään voitonjakonsa vakaana —pyrkivät
korvaamaan suhteellisen kannattavuutensa laskua suhteellista osingonjakoaan lisäämällä. Koska tuloerot
perustuvat ensisijaisesti tuotannontekijätulonjaolle x′t = κt

lt
, on oletettavaa, että tuotannontekijätulonjaon

mitan kasvaessa myös tuloerojen mitta υ2t kasvaa aiemmin esitetyn mukaisesti. Näin ollen voiton suhdeluvun
laskun voidaan epäillä kasvattavan tuloeroja, mikä on linjassa Marxin aiemmin asiasta esittämän kanssa.11

3 Jaksojen {ϕ′t}, {x′t} ja {υ2t } määrittäminen

Tämä paperi etenee käyttäen aikasarja-analyysissa vakiintunutta Box–Jenkins-mallinvalintakriteeristöä. Tämä
lähtee liikkeelle regressioanalyysissa käytettävien aikasarjojen silmämääräisestä tarkastelusta, jossa katsotaan,
ovatko sarjat stationaarisia (nollannen kertaluvun integroituneita) vai onko niissä jonkinlainen trendi.
Stationaarisuus varmennetaan autokorrelaatiofunktiolla (autocorrelation function, ACF). Mikäli jaksoissa on
trendi, poistetaan ne differentoimalla, jos jaksossa on yksikköjuuri (unit root). Tällöin tuotetaan
differenssistationaarisia jaksoja. Esimerkiksi muuttujan {x′t} tapauksessa ∆x′t = x′t − x′t−1 tuottaa
ensimmäisen kerta luvun differentoidun eli ensimmäisen kertaluvun integroidun jakson I(1). Jos differentointi
ei vielä poista jaksojen trendiä, voidaan se tehdä toisella kertaluvulla eli ∆x′t = (x′t − x′t−1)− (x′t−1 − x′t−2).
Mikäli differentointi ei tuota autoregressiivista, integroitua liukuvan keskiarvon ARIMA-jaksoa (autoregressive
integrated moving average) eli heikosti stationaarista jaksoa eikä sarjassa ole yksikköjuurta, poistetaan kunkin

8Ibid., 2009, 10.
9Ks. esim. Bengtsson ja Waldenström 2015, 1; Fräßdorf et al. 2011, 38.

10ks. Jacobs ja Pieters 2006.
11Marx 1976 [1894], 242–243.
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jakson {ϕ′t−1}, {x′t} ja {υ2t } trendi regressoimalla ne deterministisellä, polynomisella aikatrendillä, kuten
yhtälössä yt = a0 + a1t+ a2t

2 + a3t
3 + ...+ ant

n + et, jossa {et} on stationaarinen jakso (malli on
deterministinen, koska siinä ei ole satunnaisjakautunutta jäännöstä {εt}).12 Itse mallin sovittamiseen
mennään kuitenkin luvussa 4.

Katsotaan aluksi itse aikasarjojen kuvaajia. Ensimmäinen kuvaaja näyttää Atkinsonin (2009) käyttämällä
variaatiokertoimen neliöllä (υ2) lasketun tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen välisen suhteen Suomessa
vuosina 1966–2000. Kuvaajan arvopisteet ovat vuosilta 1966, 1971, 1976, 1981 ja 1987–2000. Sarja rakentuu
kotitaloustiedusteluista (nyk. kulutustutkimus) saadusta, tulonsaajakymmenyksittäin jaotellusta ansio- ja
omaisuustuloaineistosta, jota kerättiin vuosina 1966–1987 viiden vuoden välein.13

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

0.
40

Kuvaaja 1. Tuotannontekijätulonjako ja tuloerot Suomessa, 1966–2000
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Kuvaajasta nähdään, että jaksossa {υ2} on laskeva lineaarinen trendi. Kuvaajan arvopisteet näyttävät
jyrkkää laskua vuosina 1966–2000, mikä osaltaan vahvistaa vallitsevaa käsitystä juuri näistä vuosista niin
tuotannontekijätulonjaon kuin tuloerojenkin tasoittumisen vuosina. Kuvaajasta nähdään myös, että annetulla
tavalla mitatut tuloerot ovat alkaneet kasvaa vuodesta 1987, vaikka 1990-luvun alkuvuosien lama onkin
taittanut kasvutrendiä. Vuodesta 1992 tuloerot ovat kasvaneet tuotannontekijätulonjaon mukana, joskaan
kasvu ei ole ollut järin tasainen. Kuvaajasta nähdään, että tuotannontekijätulonjaon vaikutus ansio- ja
omaisuustulojen jakaumaan—eli tulonsaajakymmenysten välisten ansio- ja omaisuustulojen
variaatiokertointen neliöihin—on ollut korkeimmillaan vuonna 1966. Kuvaajasta 1. voidaan päätellä
silmämääräisesti ja piirretyn trendisuoran avulla, ettei {υ2t } mitä todennäköisemmin ole stationaarinen. Tämä
voidaan varmentaa kuitenkin vielä katsomalla, minkälaisen kuvaajan jakson {υ2t } autokorrelaatiofunktio
tuottaa. Funktio on laskettu kymmenelle viiveelle (lag) (k = 10).

12Enders 2004, 165–166.
13Tilastokeskus, Rekisteriseloste: Kulutustutkimus (ent. kotitaloustiedustelu). http://www.stat.fi/meta/rekisteriselosteet/

rekisteriseloste_kulutustutkimus.html [haettu 25.6.2017].
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Kuvaaja 2. Tuloerojen autokorrelogrammi, 1966–2000

Mikäli {υ2t } olisi stationaarinen, autokorrelaatiofunktion arvo tippuisi varsin nopeasti nollaan. Vaikka jakson
{υ2t } autokorreloivuus laskeekin melko ripeästi, ei pelkän silmämääräisen tarkastelun avulla voida vielä
päätellä, onko jakso stationaarinen vai onko siinä trendi. Autokorrelaatiofunktion tarkastelun lisäksi voidaan
katsoa Ljung–Box-testin avulla, poikkeavatko {υ2t }:n autokorrelaatioiden arvot merkitsevästi nollasta valitulla
riskitasolla. Testi kirjoitetaan yhtälöön Q = T (T + 2)

∑s
k=1 r

2
k/(T − k), jossa T on jakson arvopisteiden

määrä, k on viiveiden määrä, r2k on otoksen autokorrelaatio k :nnella viiveellä ja s on koeteltavien viiveiden
lukumäärä. Mallin nollahypoteesi H0 on, että prosessin arvot ovat satunnaisjakautuneet, eikä sarjassa ole
autokorreloivuutta. Vaihtoehtoishypoteesi H1 on, etteivät sarjan arvot ole satunnaisjakautuneita, vaan niiden
välillä on autokorreloivuutta. Jos otoksen Q-arvo ylittää χ2:n arvon s:llä vapausasteella, ainakin yksi rk:n
arvoista poikkeaa tilastollisesti merkitsevällä tavalla nollasta valitulla riskitasolla.14 Riskitasoksi on valittu
tässä kohtaa α < 0, 05 eli tätä suuremmat arvot (p > 0, 05) kertovat χ2

1−α,h:n kriittisen arvon ylittyneen. Testi

on laskettu kymmenelle viiveelle eli testin χ2-arvoa testataan yhdeksää15 vapausastetta (χ2
1−α,10) vastaan, kun

sen riskitaso (p-arvo) tiedetään.

Ljung–Box-testi
χ2 = 11,71, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,30

χ2:n jakaumataulukosta16 nähdään, että kymmenellä vapausasteella ja riskitasolla p < 0, 30 jakson {υ2t }:n
Q-arvon tulee olla 6,44 tai suurempi, jotta testin nollahypoteesi υ2:n arvojen satunnaisjakaumsta pätisi.
Koska tämä arvo alittaa χ2

1−α,h:n arvon (so., Q = 6, 44 < χ2
1−0,30,10 = 11, 71), nollahypoteesi prosessin otoksen

arvojen satunnaisjakautuneisuudesta voidaan hylätä. Tätä todistaa myös testin p-arvo, joka on pyöristettynä
kahden desimaalin tarkkuudella tasan 0,30 (neljän desimaalin tarkkuudella 0,3046). Niinpä voidaankin todeta

14Enders 2004, 68.
15Robert Hyndman suosittelee kymmenen viiveen käyttöä, jotta h on riittävän suuri tavoittaakseen mahdolliset autokorrelaatiot

(Rob Hyndman, Thoughts on the Ljung–Box-test. https://robjhyndman.com/hyndsight/ljung-box-test/ [haettu 9.7.2017]).
16Values of the Chi-squared distribution. Medcalc.org. https://www.medcalc.org/manual/chi-square-table.php [haettu

26.6.2017].
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osittaisautokorrelaatiofunktion trendin ja Ljung–Box-testin tuloksen perusteella, että {υ2t }:ssä on trendi.
Tämä tarkoittaa, että trendistä on päästävä joko differentoimalla tai poistamalla se deterministisellä,
polynomisella aikatrendillä, kunhan tiedetään, onko jaksossa yksikköjuuri.

Ennen differentointia tai trendin poistamista (detrending) tulee tarkistaa, onko jakso {υ2t } yksikköjuuriprosessi
(unit root process).17 Mikäli {υ2t }:ssä on yksikköjuuri, kutsutaan sitä differenssistationaariseksi (difference
stationary, DS), jolloin sen trendi voidaan poistaa differentoimalla. Mikäli {υ2t } on vailla yksikköjuurta, on
oikea menetelmä sen stationarisoimiseksi trendin poistaminen.18 Yksikköjuuri voidaan löytää parannetulla
Dickey–Fuller-testillä (augmented Dickey–Fuller test, ADF). Testin nollahypoteesina H0 on, että {υ2t }:stä
löytyy ja vaihtoehtoishypoteesina H1, ettei siitä löydy. Testiä sovelletaan malliin
yt = a0 + a1yt−1 + a2yt−2 + a3yt−3 + ...+ ap−2yt−p+2 + ap−1yt−p+1 + apyt−p + εt, jossa εt on valkoista kohinaa
eli sen keskiarvo ja varianssi oletetaan nollaksi (µ, σ2 = 0). Täydennetyn Dickey–Fuller-testin tuottaman
suureen arvon alittaessa sen kriittisen raja-arvon valitulla riskitasolla α < 0, 05, voidaan sen H0 kumota ja
todeta, ettei testattavassa mallissa ole yksikköjuurta. Vastaavasti, mikäli testin tuottaman suureen t-arvo
ylittää kriittisen raja-arvon edellä mainituin reunaehdoin, H0 pitää eli mallissa on yksikköjuuri. Testin
viiveiden määräksi on valittu yleisesti käyttetty k = 3.19 Testin riskitasoksi on valittu tyypillinen 95 %.

Täydennetty Dickey–Fuller-testi
t-arvo = -4,05, k = 3, p-arvo = 0,04

Annetulla otoskoolla < 25, riskitasolla ja Ljung–Box-testin tuottamalla tiedolla siitä, että jaksossa {υ2t } on
trendi, tiedetään t-testin kriittiseksi arvoksi - 8,21.20 Koska tämä arvo alittuu eli t-arvo - 8,21 on suurempi
negatiivinen luku kuin -4,05, testin nollahypoteesi pitää eli mallissa on yksikköjuuri. Näin ollen voimmekin
koettaa poistaa jakson {υ2t } trendin differentoimalla. R:n {forecast}-paketin ndiffs-funktiota käyttäen on
selvitetty, että jaksosta {υ2t } saadaan trenditön ensimmäisen kertaluvun differentoinnilla. Seuraava kuvaaja
näyttää annetun jakson toisen kertaluvun differentoinnin tuottaman autokorrelogrammin.

17Tässä yhteydessä käytettävät prosessit {yt} ovat kertaluvun n differenssiyhtälöitä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan omi-
naisyhtälö (characteristic equation). Ehtona on, että differenssiyhtälöt ovat lineaarisia ja homogeenisia, jonka lisäksi niissä
tulee olla vakioidut kertoimet. Esimerkiksi toisen kertaluvun differenssiyhtälön yt = a1yt−1 − a2yt−2 = 0 ominaisyhtälö on
Aαt − a1Aαt−1 − a2Aαt−2 = 0, jossa A on mielivaltaisesti valittu vakio ja α:t ovat vakiokertoimia. Jos omainaisyhtälön juurien
α1 ja α2 arvo on yksi tai suurempi (1 ≤| α1,2 |), on yhtälössä ja prosessissa {yt} yksikköjuuri eli se on ensimmäisen kertaluvun
integroitu prosessi I(1).

18Enders 2004, 167.
19Lukuun on päädytty yhtälöllä kmax = [12 · ( T

100
)1/4], jossa kmax osoittaa viiveiden enimmäismäärän ja T on jakson arvopis-

teiden lukumäärä (ks. William Schwert, Test for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation. Journal of Business and Economic
Statistics 7/1989, 147–159).

20Kriittiset t-arvot on tuotettu R:n {urca}-paketin ur.df-testiä käyttäen.
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Kuvaaja 3. Tuloerojen ensimmäisen kertaluvun autokorrelogrammi

Silmämääräinen päättely ei vielä riitä näyttämään, onko trendi saatu poistetuksi ensimmäisen kertaluvun
differentoinnilla ja yhdellä viiveellä (∆x′t = (x′t − x′t−1)). Näin ollen differentoitua jaksoa koetellaan jälleen
Ljung–Box-testillä, jonka tuottamaa Q-arvoa koetetaan χ2-jakauman kriittistä arvoa vastaan.

Ljung–Box -testi
χ2 = 8,19, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,61

Annetuilla vapausasteilla ja p-arvolla lasketaan χ2
1−α,h-jakauman kriittiseksi arvoksi t-testin tuloksella

α = 0, 61 ja kahdella vapausasteella χ2
1−0,61,10 = 9, 53. Koska Q-arvo 8,19 alittaa kriittisen arvon selvästi,

Ljung–Box-testin nollahypoteesi differentoidun jakson {υ2t } arvojen satunnaisjakautuneisuudesta pitää
paikkansa. Tämä tarkoittaa, että differentointi tuottaa differenssistationaarisen jakson {υ2t }. Tämä jakso on
käyttökelpoinen laskettaessa myöhemmin jaksojen {ϕ′t}, {x′t} ja {υ2t } välisiä korrelaatioita eri
regressiomalleissa.

Katsotaan seuraavaksi, minkälainen tuotannontekijätulonjako x′t on aikasarjaprosessina. Tarkastelussa
lähdetään jälleen liikkelle itse jakson {x′t} kuvaajan tarkastelusta.
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Kuvaaja 4. Tuotannontekijätulonjako Suomessa, 1960–2000
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Kuvaajasta nähdään yhtälön x′t = κt

lt
avulla mitatun tuotannontekijätulonjaon säilyneen miltei

muuttumattomana vuosien 1960–77 välisenä aikana. Tämän jälkeen x′t kasvoi jyrkästi vuosina 1978–80 ja
hyvin jyrkästi vuosina 1988–92, jonka jälkeen mitta laski yhtä nopeasti kuin oli kasvanutkin aina vuoteen
1994, jonka jälkeen sen lasku tasaantui ja taittui vuosina 1998–9. Tuotannontekijätulonjakomitta x′t:n
räjähdysmäisen näköinen kasvupiikki ja romahdus vuosien 1988–94 välisenä aikana vaikeuttaa jonkin verran
sen arviointia, onko jaksossa {x′t} trendi vai onko se stationaarinen. Koska jakson arvopisteet seuraavat
toisiaan kuitenkin melko johdonmukaisen oloisesti, on syytä epäillä, etteivät ne ole satunnaisjakautuneet ja
keskiarvoltaan nolla. Tämä voidaan jälleen varmentaa Ljung–Box-testin avulla, jonka nollahypoteesi H0 on
arvopisteiden täydellinen satunnaisjakautuneisuus ja vaihtoehtoishypoteesi H1 niiden välinen
sarjakorreloivuus.

Ljung–Box-testi
χ2 = 170,23, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,00

χ2-jakaumataulukosta havaitaan, että yhdellä vapausasteella ja p-arvolla 0,00 χ2:n kriittinen arvo on 0. Näin
ollen, koska Ljung–Box-testin tuottama Q-arvo (χ2 = 170, 23) ylittää tämän arvon selvästi, voidaan H0 jakson
{x′t} arvopisteiden satunnaisjakautuneisuudesta hylätä. Jaksossa vaikuttaa siis olevan trendi, josta tulee
hankkiutua eroon jälleen joko differentoimalla tai poistamalla se muutoin. Täydennetyn Dickey–Fuller-testin
avulla voidaan jälleen tarkistaa, onko jaksossa {x′t} yksikköjuuri eli voidaanko sen trendi poistaa
differentoimalla. Testin nollahypoteesi H0 on jakson yksikköjuurellisuus, vaihtoehtoishypoteesina H1 taas
juuren puuttuminen. Riskitasoksi on jälleen valittu 95 %:n todennäköisyys (p < 0, 05). Testi on laskettu
kolmelle viiveelle (k = 3) ja vapausasteelle.

Täydennetty Dickey–Fuller-testi
t-arvo = -5,46, k = 3, p-arvo = 0,02
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Testistä nähdään, että sen tuottama t-arvo -5,46 on vähemmän negatiivinen kuin kriittinen t-jakauman arvo
-7,02 valitulla riskitasolla (p < 0, 05). Näin ollen H0 yksikköjuuren löytymisestä pitää. Tämä tarkoittaa, että
jaksosta {x′t} voidaan tehdä trenditön differentoimalla. Kokeillaan aluksi ensimmäisen kertaluvun
differentointia jaksolle {x′t}.21. Katsotaan aluksi, minkälaisen kuvaajan tämä testi tuottaa.

0 2 4 6 8 10

−
0,

4
0,

0
0,

2
0,

4
0,

6
0,

8
1,

0

Viiveet

A
C

F

Kuvaaja 5. Tuotannontekijätulonjaon autokorrelaatio

Kuvaajasta nähdään, että differenssistationaariselle jaksolle tyypillisesti myös {x′t}:n autokorrelogrammin arvo
tippuu nopeasti lähelle nollaa eli sarjakorreloimattomuutta osoittavaa suoraa 0,0. Nähdään, että jakson toinen
viive (h = 2) alittaa kuitenkin differenssistationaarisuutta osoittavan raja-arvon. Näin ollen jaksossa onkin
vähintään yksi rk, joka osoittaa tilastollisesti merkitsevää sarjakorreloivuutta. Tämä voidaan jälleen todentaa
Ljung–Box-testin avulla. Testin nolla- ja vaihtoehtoishypoteesit ovat samat kuin aiemminkin.

Ljung–Box-testi
χ2 = 20,271, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,03

Nähdään, että testin tuottama Q-arvo (χ2 = 23,11) ylittää χ2
1−0,03,10-jakauman kriittisen arvon (2,11) selvästi

annetuilla vapausasteilla ja p-arvolla. Näin ollen jakson {x′t} arvopisteissä ainakin yksi rk poikkeaa nollasta
tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Tämä nähdään myös toisen kertaluvun autokorrelogrammista (kuvaaja 5.),
jonka toinen viive (x′t−2) osoittaa tilastollisesti merkitsevää autokorrelaatiota jakson pisteiden välillä. Tämä
tulee huomioida myöhemmin tehtävissä regressiolaskelmissa, kun arvioidaan niiden jäännösten εt
satunnaisjakautuneisuutta.

Tarkastellaan lopuksi pääoman keskimääräistuoton eli voiton suhdeluvun jaksoa {ϕ′t}.

21R-tilasto-ohjelmiston {pracma}-paketti tarjoaa testin lineaarisen trendin poistamiseksi (detrend)
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Kuvaaja 6. Voiton suhdeluku Suomessa, 1959–1999
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Kuvaajasta 6. nähdään, että yhtälön (1) avulla lasketun voiton suhdeluvun arvo laski Suomessa vuosina
1962–8 ja säilyi melko muuttumattomana läpi vuosien 1969–74. Vuosikymmenen puolivälin taantumassa
(1975–7) suhdeluku laski melko voimallisesti, mutta se kasvoi jälleen vuosikymmenen loppupuolella, vuosina
1978–9. Tämän jälkeen {ϕ′t}:n arvo laski portaittain 1980–90-lukujen taitteeseen. Suhdeluku laski erittäin
voimallisesti vuosina 1990–91, jonka voidaan katsoa pohjustaneen vuosien 1991–2 lamaa. Sittemmin, jakson
lopulla (1992–9) suhdeluvun arvo kasvoi 9,9 %:iin, arvoon, johon se oli yltänyt edellisen kerran vuonna 1966.
{ϕ′t} on laskettu tässä vuosilta 1959–99. Tätä valitaa perustellaan välillisellä kausaatiomekanismilla—sillä,
että vuoden t pääoman tuotto muodostaa aina perustan seuraavana vuonna t + 1 jaettaville osingoille sekä
muille pääomatulolajeille. Kuten aiemminkin, seuraavaksi katsotaan jakson autokorrelaatiofunktion tuottamaa
kuvaajaa, jonka perusteella voidaan alustavasti päätellä, onko {ϕ′t} stationaarinen vai trendillinen jakso.
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Kuvaaja 7. Voiton suhdeluvun autokorrelaatio

Nähdään, etteivät autokorrelaatiofunktion (ACF) arvot laske nopeasti lähelle nollaa. Näin ollen katsoa
täydennetyn Dickey–Fuller-testin avulla, onko jaksossa nollajuuri. Testin nollahypoteesi H0 on, että jaksosta
löytyy yksi tai useampi nollajuuri; vaihtoehtoishypoteesi H1 taas, ettei juurta löydy. Testin viiveiden määräksi
on valittu jälleen kolme (k = 3) ja riskitasoksi 95 % eli p < 0, 05.

Täydennetty Dickey–Fuller-testi
t-arvo = -1,35, k = 3, p-arvo = 0,87

Testin havaitaan tuottavan t-arvon -1,02. 95 %:n prosentin riskitasolla testin kriittiseksi arvoksi on saatu
-7,02. Sekä t-arvosta että p-arvosta 0,98 havaitaan, ettei H0 ole kumottavissa, jolloin testin ominaisyhtälöstä
löytyy yksikköjuuri. Näin ollen jakson trendi onkin poistettavissa differentoinnilla. R:n ndiffs-funktiolla on
saatu tarvittujen differentointien kertaluvuksi saatu kaksi. Katsotaankin, minkälaisen autokorrelogrammin
toisella kertaluvulla differentointi tuottaa jaksolle {ϕ′t}.

12



0 2 4 6 8 10

−
0.

2
0.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0

Viiveet

A
C

F

Kuvaaja 8. Voiton suhdeluvun autokorrelogrammi

Nähdään, että {ϕ′t}:n arvopisteiden välinen autokorrelaatio laskee negatiiviseksi toisella viiveellä (h = 2).
Kuvaajan toisen seitsemännen viiveen arvot voivat viitata siihen, ettei Ljung–Box-testi osoita
sarjakorreloimattomuutta. Tämä tuleekin seuraavaksi tarkistaa. Nollahypoteesina on jakson arvopisteiden
sarjakorreloimattomuus, vaihtoehtoishypoteesina taas, että sarjakorreloivuutta löytyy.

Ljung–Box-testi
χ2 = 21,75, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,02

Annetulla p-arvolla ja vapausasteilla χ2
1−0,02,10 saadaan kriittiseksi arvoksi 2,53. Koska Q-arvo 20,66 ylittää

tämän kriittisen arvon selvästi, H0 tulee hylätä ja H1 sarjakorreloivuudesta hyväksyä. Tämä tulee huomioida
myöhemmin tehtävissä regressiolaskelmissa aiemmin tuotannontekijätulonjaon yhteydessä mainittuun tapaan.

4 Sopivan aikasarjamallin sovittaminen jaksoille {ϕ′t}, {x′t} ja {υ2t }

Aiemman perusteella on havaittu, että {υ2t } on differenssistationaarinen jakso ilman arvopisteiden välistä
sarjakorreloivuutta, kun taas jaksojen {x′t} ja {ϕ′t} arvopisteiden välillä on ollut Ljung–Box-testien
perusteeella tilastollisesti merkitsevää autokorreloivuutta. Kaikki jaksot ovat olleet trendillisiä, ja trendi on
ollut mahdollista poistaa ensimmäisen tai toisen kertaluvun differentoinnilla eli ne ovat olleet joko
ensimmäisen tai toisen kertaluvun integroituja prosesseja (I(1), I(2)). Näin ollen kaikissa jaksoissa on kyse
autoregressiivisista, integroiduista liukuvan keskiarvon ARIMA-prosesseista (autoregressive integrated moving
average). Jaksojen {x′t} ja {ϕ′t} autokorrelogrammit osoittavat, että kummassakin on vähintään yksi
arvopiste, jonka arvo ylittää tilastollisen merkitsevyyden raja-arvon eli niissä on autokorreloivuutta.
Perinteiset regressioanalyysin tilastollista merkitsevyyttä ja kausaation voimakkuutta osoittavat muuttujat
(t-testi, F -testi ja R2) edellyttävät, että analyysissä selitettävinä ja selittävinä muuttujina olevat jaksot ovat
stationaarisia ja niiden jäännösten {εt} keskiarvo ja varianssi ovat nolla (µ, σ2 = 0), voi jaksojen arvopisteiden
välinen autokorreloivuus vähentää testien selitysastetta ja merkisevyyttä. Myöhemmin tehtävissä
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regressiolaskelmissa voidankin katsoa Breusch–Godfrey-testillä, onko jaksojen jäännösten välillä tilastollisesti
merkitsevää autokorreloivuutta. Jatketaan seuraavaksi tarkastelemaan itse regressiomalleja ja -laskelmia,
joiden avulla annettujen muuttujien jaksojen välistä kovariaatiota ja korrelaatiota on mahdollista tarkastella.

5 Alustavia regressiomalle ja -laskelmia

Pääoman keskimääräistuoton ϕ′t, tuotannontekijätulonjaon x′t ja tuloerojen υ2t välinen tarkastelu kannattaa
aloittaa kahden ensimmäisen tekijän välisen suhteen läpikäynnillä. Oikean mallin löytäminen annettujen
muuttujien suhteen selvittämiseksi on melko työlästä, joten tässä esiteltäviin laskelmiin on syytä suhtautua
varauksella. Otetaan aluksi yksinkertainen yhden selittävän ja yhden selitettävän muuttujan malli

x′t = β0 + β1ϕ
′
t + εt, (6)

jossa tuotannontekijätulonjaon mitassa x′t vuonna t tapahtuvat muutokset selitetään yksinkertaisesti voiton
suhdeluvun eli pääoman keskimääräistuoton (yhtälö (1)) muutoksella samaisena vuonna t. Mallissa β0 on
regressiosuoran lävistäjäparametri, niin sanottu vakiotermi, joka kertoo, minkä y :n arvon regressiosuora saa,
kun x :n arvo on nolla, β1 on selittävän muuttujan kulmakerroinparametri ja εt on valkoista kohinaa
(µ, σ2 = 0).22 Kuten on aiemmin todettu, ei tätä olettamusta voida pitää ehdottomana—on oletettavaa, että
pääoman keskimääräistuotossa tapahtuneet muutokset heijastuvat viiveellä (vuonna t + h)
tuotannontekijätulonjakoon, sillä yhtiöiden on mahdollista vaikuttaa osingon- ja muun pääomatulonjakoonsa
tiettyjen, tässä täsmällisemmin määrittämättömien rajojen puitteissa. Mallin nollahypoteesiksi H0 oletetaan,
ettei selittävän muuttujan ϕ′t ja selitettävän muuttujan x′t välillä ole tilastollisesti merkitsevää
kausaatiosuhdetta perinteisellä 95 %:n merkisevyystasolla (p < 0, 05 eli selittävän muuttujan
kulmakerroinparametrin β1 arvo poikkeaa nollasta tällä todennäköisyydellä). Vaihtoehtoishypoteesina H1 on,
että suhde löytyy. Katsotaan aluksi muuttujien välistä xy-hajontakuvaajaa.

22Jäännösten mahdollista autokorrelaatiota tarkastellaan myöhemmin Breusch–Godfrey-testillä.

14



Kuvaaja 10. Tuoton ja tulonjaon xy−hajonta
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Nähdään, että muuttujien arvopisteiden välillä on hajontaa, eivätkä ne ryhmity lineaariselle regressiosuoralle
kovin täsmällisesti. Koska suoran kulmakerroin on verraten loiva, antaa se odottaa suhteellisen heikkoa
selitysvoimaisuutta esitetylle mallille (yhtälö (6)). Hajontakuvaajan perusteella on kuitenkin mahdollista
nähdä, että valittujen muuttujien välillä oleva kausaatiosuhde on käänteinen—mitä matalamman arvon
selittävä muuttuja ϕ′t on saanut, sitä matalampi on ollut selitettävän muuttujan x′t arvo, ja toisinpäin.
Tuotannontekijätulonjaon differenssistationaaristen jaksojen {x′t} ja {ϕ′t} autokorrelogrammit ovat
näyttäneet, että kummassakin on ainakin yksi viive (lag), joka ylittää differenssistationaarisuutta osoittavan
raja-arvon. Nämä näkyvät kuvaajassa 10. kaukana regressiosuoralta sijaitsevina pisteinä.

Esitetty xy-hajontakuvaaja ei vielä riitä kertomaan itse regressiosuhteesta. Tämä esitetäänkin täsmällisemmin
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 1. Pääoman tuoton ja tuotannontekijätulonjaon regressio

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) 0,0001883 0,0024068 0,911 0,368
ϕ′t -0,259012 0,190129 -1,362 0,181

Jäännöksen keskivirhe: 0,013, oikaistu R2: 0,021
F -testi: 1,856 (1 + 38 vapausasteella), p-arvo: 0,181

* < 0, 1 ** < 0, 05 *** < 0, 001

Taulukosta nähdään, ettei malli tuota tilastollisesti merkitsevää tai selitysvoimaista kausaatiota valittujen
muuttujien välille. Nollahypoteesia muuttujen välisen kausaatiosuhteen puuttumisesta ei voida valitulla 95
%:n riskitasolla kumota. Malli ei myöskään ole selitysvoimainen (oikaistu R2 = 0, 021). Käytetty
regressioyhtälö (yhtälö (6)) saa annetun perusteella muodon x′t = 0, 0001883− 0, 259012ϕ′t + εt. Tilastollisesta
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merkitsettömyydestä kertoo myös F -testin p-arvo 0,181. Tämä kertoo, ettei käytetty regressiomalli sovi
aineistoon kovin hyvin. Tämä on linjassa aiempien, samasta aiheesta toisaalla tehtyjen havaintojen kanssa23,
ja kertoo tarpeesta löytää selittäviä muuttujia tuotannontekijätulonjaon muotoutumiselle osittain pääoman
tuotosta riippumattomana prosessina.24

Yhtälön (6) pohjalta tehdyn regressiolaskelman huonoa selitysvoimaisuutta voi selittää sen jäännöksen {εt}
arvopisteiden välinen sarjakorrelaatio. Korrelaatio voidaan selvittää Breusch–Godfrey-testiä käyttäen. Testin
nollahypoteesi H0 on, ettei sarjakorrelaatiota ole valitulla riskitasolla, joka on tässä yhdeydessä 95 % (eli
p < 0, 05). Vaihtoehtoishypoteesi H1:n mukaan jaksossa esiintyy taas sarjakorreloivuutta. Testityypiksi on
valittu χ2 eli testi tuottaa annetun jakauman mukaisen χ2:n arvon.

Breusch–Godfrey-testi
χ2 = 1,23, vapausasteet = 2, p-arvo = 0,541

Nähdään, että testi tuottaa annetuilla vapausasteilla χ2-arvon 1,23. Tämä arvo alittaa χ2
1−0,541,2-jakauman

kriittisen arvon 1,56. Koska testiarvo näin ollen alittaa χ2-jakauman kriittisen arvon, ei nollahypoteesia
jäännöksen εt satunnaisjakautuneisuudesta voida kumota. Tämä kertookin ennen kaikkea mallin ongelmista,
jotka on selvitettävä tässä yhteydessä selitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

Katsotaan seuraavaksi, miten tuotannontekijätulonjako x′t on edelleen selittänyt käytetyn tulonjakomitta υ2t :n
muutoksen. Malli kirjoitetaan yhtälöön

υ2t = β0 + β1x
′
t + εt, (7)

jossa jäännös εt oletetaan jälleen valkoiseksi kohinaksi (µ, σ2 = 0). Yhtälön nollahypoteesina H0 on, ettei
selittävän ja selitettävän muuttujan välillä ole korrelaatiota eli selittävän muuttujan x′t kulmakerroinparametri
β1:n arvoksi tulisi nolla. Riskitasoksi on valittu perinteinen 95 % eli p < 0, 05. Jäännösten jakaumaa
tarkastellaan edellisen testin tavoin tuonnempana Breusch–Godfrey-testin avulla. Tässä kohtaa katsotaan
jälleen muuttujien arvopisteiden xy-hajontaa ennen varsinaisen regressiomallin tulosten esittämistä.

23Alan Freeman on havainnut, että pääoman tuottoasteessa tapahuneet muutokset ovat selittäneet vain vajaan viidenneksen
(R2 = 0, 193) pääomatulojen kansantulo-osuudessa tapahtuneista muutoksista vuosina 1926–96 (Freeman 2009, 8).

24Mahdollisia selittäviä tekijöitä ovat (i) oman ja vieraan pääoman suhde yhtiöiden pääomassa; (ii) korkotaso; (iii) yhtiöiden
velkaantuneisuusaste; (iv) yhtiö- ja pääomaverokantojen marginaali (so., kannuste pidättää liikevoitto yhtiössä osingonjaon sijaan);
(v) rahoitusmarkkinasääntelyn aste; (vi) osake- ja velkakirjarahoituksen suhde; (vii) investointiaste eli tarve voittojen pidätykseen
yhtiössä; (viii) pääomatulojen rakenne (korot vis-à-vis osingot); (ix) yhtiömuotojen välinen suhdeluku (osakeyhtiöt, kommandiittiy-
htiöt, kumppanuudet, osuuskunnat, toiminimet); ja (x) osakkeiden ja muiden yhtiöiden kannattavuuteen velkakirjojen hintakehitys.
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Kuvaaja 11. Tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen xy−hajonta
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Kuvaajasta 11. nähdään, että muuttujien pisteet hajautuvat varsin laajalle alueelle regressiosuoran
kummallekin puolen. Suoran kulmakerroin on lisäksi varsin loiva, joka kertoo yhdessä pisteiden hajonnan
kanssa siitä, ettei korrelaatiosuhdetta voida ennakoida järin merkitseväksi tai voimakkaaksi. Koska pelkkään
silmämääräiseen, tilastolliseen päättelyyn ei kuitenkaan voida tukeutua, katsotaan seuraavaksi yhtälön (7)
avulla lasketun mallin tuloksia.

Taulukko 2. Tuotannontekijätulonjaon ja tuloerojen regressio

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) -0,00150 0,01585 -0,095 0,926
x′t - 0,53844 0,69146 -0,779 0,450

Jäännöksen keskivirhe: 0,061, oikaistu R2: -0,030
F -testi: 0,606 (1 + 13 vapausasteella), p-arvo: 0,450

* < 0, 1 ** < 0, 05 *** < 0, 001

Nähdään, ettei tuotannontekijätulonjaon mitta x′t selitä käytetyn tuloeromitan υ2t muutosta tilastollisesti
merkitsevästi tai voimakkaasti (x′t:n p-arvo: 0,450 ja oikaistu R2 = −0, 030). Suhde muuttujien välillä ei siis
ole ainakaan lineaarinen—tämä ei toki sulje ulkopuolelle muuntyyppisten selityssuhteiden olemassaoloa,
vaikkei niitä tässä yhteydessä olekaan tarkemmin käsitelty, eikä ole oletettu suhteen olevan toisentyyppinen.
Tämä voi johtua osittain käytetyistä mitoista; tuotannontekijätulonjakoa mallintava x′t ei huomioi kuin osan
ansio- ja pääomatulonjakoon vaikuttavista tuloista eli tulot, jotka ovat johdettavissa pääoman tuotosta
(korko- ja osinkotulot). Mitan onkin jatkossa huomioitava myös muita, pääoman tuottoon välillisesti
palautuvampia tekijöitä, kuten luovutusvoittoja, jotka ovat kuitenkin olennainen osa pääomatuloja ja jotka
liittyvät m.m. odotettuun tulovirtaan.25 Myös käytetty tuloeromitta υ2t voi mallintaa tuloeroja suhteessa

25Shaikh 2016, 231.
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tuotannontekijätulonjakoon tavalla, joka ei ole kaikilta osin tehtävän analyysin kannalta ihanteellinen.

Kuten ylempänä, on syytä varmistaa Breusch–Godfrey-testin avulla, että testijäännös {εt} on todella
satunnaisjakautunut. Testin H0 on aiempaan tapaan, että jäännös on satunnaisjakautunutta valkoista
kohinaa, ja tälle vaihtoehtoinen H1 on, ettei näin ole, vaan jäännöksen arvopisteiden välillä on
sarjakorreloivuutta. Testi on laskettu perinteisellä 95 %:n riskitasolla.

Breusch–Godfrey-testi
χ2 = 2,072, vapausasteet = 2, p-arvo = 0,355

Testin kriittiseksi χ2
1−0,355,2-arvoksi tiedetään 0,88. Koska testiarvo 2,072 ylittää tämän kriittisen arvon

selvästi, tulee nollahypoteesi jäännöksen satunnaisjakautuneisuudesta hylätä. Tämä tarkoittaa, että testin
jäännöksen arvopisteiden välillä on autokorreloivuutta, joka on huomioitava testin selittävyyttä mahdollisesti
heikentävänä tekijää.

Lopuksi on vielä syytä tehdä yhteenveto ja katsoa, miten sekä pääoman keskimääräistuottoa mallintava voiton
suhdeluku että tuotannontekijätulonjako selittävät käytetyn tuloeromitan muutosta. Koska sekä pääoman
keskimääräistuoton mitta ϕ′t että tuotannontekijätulonjaon mitta x′t ovat selittäneet tuloeroissa mitalla υ2t
mallinnettuja muutoksia vain huonosti, ei selitysasteen tai tilastollisen merkitsevyyden voida olettaa kasvavan
kuin hienoisesti (suhteessa toki enemmän). Näiden kahden selittävän tekijän avulla tuotettu malli esitetään
yhtälössä

υ2t = β0 + β1ϕ
′
t + β2x

′
t + εt, (8)

jossa jäännös oletetaan jälleen täydellisen satunnaisjakautuneeksi ja keskiarvoltaan nollaksi (µ, σ2 = 0). Kuten
aiemminkin, mallien jäännösten satunnaisjakautuneisuuteen palataan tuonnempana. Mallin nollahypoteesina
H0 on, ettei tuloeroja voida selittää annetuilla selitysmuuttujilla ja vaihtoehtoishypoteesina H1 taas, että
selittävien muuttujien kulmakerroinparametrien arvo poikkeaa nollasta tilastollisesti merkitsevällä tavalla, kun
riskitasona on 95 % eli p < 0, 05. Aiempaan tapaan katsotaan ensiksi, minkälaisen kuvaajan mallin xy-hajonta
tuottaa.
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Kuvaaja 12. Tuoton, tulonjaon ja tuloerojen xy−hajonta
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Jaksojen {ϕ′t}, {x′t} ja {υ2t } arvopisteiden nähdään jälleen hajautuvan varsin laajalle parasta sopivuutta
osoittavien regressiosuorien kummallekin puolen, mikä antaa olettaa, ettei se ole aiempaan tapaan kovin
selitysvoimainen. Tämä tulee kuitenkin jälleen varmistaa katsomalla itse yhtälön avulla laskettuja tuloksia.

Taulukko 3. Tuloerojen, voiton suhdeluvun ja tuotannontekijätulonjaon regressio

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) -0,0009077 0,0149794 -0,061 0,953
ϕ′t -3,7088969 2,3144095 -1,603 0,135
x′t -0,7603438 0,6676995 -1,139 0,277

Jäännöksen keskivirhe: 0,058 (12 vapausasteella), monimuuttuja-R2: 0,213
Oikaistu R2: 0,082, F -testi: 1,624 (1 + 12 vapausasteella), p-arvo: 0,238

* < 0, 1 ** < 0, 05 *** < 0, 001

Annetun perusteella regressioyhtälö saa muodon υ2t = −0, 0009077 + 3, 7088969ϕ′t − 0, 7603438x′t + εt. Vaikka
kahden selittävän muuttujan käyttäminen kasvattaakin odotetusti yhtälössä (8) esitetyn mallin selitysvoimaa,
nähdään taulukosta 3., etteivät ne selitä tuloeromitta υ2t :n muutoksia tilastollisesti merkitsevästi tai
selitysvoimaisesti.

Aiemmin esitetyt regressiomallit ovat olleet hyvin karkeita, ja ne on laadittu lähinnä tuotettujen jaksojen
alustavaan koetteluun. Voidaan nimittäin hypotetisoida, että esitetty tuotannontekijätulonjako x′t = κt

lt

korreloi pääoman elimellisen kokoonpanon k′t = ct−1

vt
kanssa; kun jälkimmäinen kasvaa, niin tekijästä c

saatavien pääomatulojen suhde tekijästä v saataviin palkkatuloiihin kasvaa, vaikka voiton suhdeluku (yhtälö
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(1)) alenisikin samanaikaisesti (joskaan pääomatulojen suhde palkkoihin ei tällöin kasva yhtä nopeasti).26

Voidaan myös esittää, että kun entistä suurempi osa työllisestä väestöstä on 1950–60-luvulla siirtynyt
palkkatöihin, on tulonjako sitä myöten tasoittunut aina 1970-luvun puoliväliin. Tätä voidaan perustella sillä,
että ansio- eli palkkatulonsaajien keskinäinen tulonjako on selvästi tasaisempi kuin ansio- ja
pääomatulonsaajien—tai palkka- ja maatyöväestön—välinen jako. Samanaikaisesti tuotannontekijätulonjaon
x′t merkitys tulonjaon selittäjänä on kasvanut, ja k′t on kasvanut vieden x′t:n ”mukanaan”. Tämä nähdään
varsinkin vuosien 1975–7 taantuman jälkeen, kun sekä kokoonpano että tuotannontekijätulonjako (että
tuotannontekijätulonjaon epätasaisuus) kasvoivat selvästi.

Katsotaankin annetun perusteella, miten mainittu pääoman elimellinen kokoonpano (Organische
Zusammensetzung des Kapitals) on muuttunut Suomessa tarkasteluun valittuina vuosina 1960–2000.
Kokoonpano kirjoitetaan yhtälöön

k′t =
ct−1
vt

, (9)

jossa osoittaja on pysyvä pääoma eli yhtiöiden kiinteän pääoman kanta vuonna t-1 ja nimittäjä on vaihteleva
pääoma eli palkkojen, palkkioiden ja työnantajan sivukulujen summa. Muuttujan avulla on laskettu
kansantalouden tilinpidosta jakso {k′t} annetuille vuosille. Box–Jenkins-mallinvalintakriteeristön mukaan
kannattaa muuttujan jakson tarkastelu aloittaa sen kuvaajan laadinnasta. Kuvaaja 13. näyttääkin, miten k′t
on muuttunut vuosina 1960–2000.

1960 1970 1980 1990 2000

0
1

2
3

4

Kuvaaja 13. Pääoman elimellinen kokoonpano, 1960–2000
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26Tämä on juuri aiemmin esitetyn Marxin toteamuksen mukainen teoria. Hänen mukaansa ”[k]apitalistisen tuotantotavan laiksi
... on osoittautunut, että tämän tuotantotavan kehityksen mukana tapahtuu vaihtelevan pääoman suhteellinen väheneminen ver-
rattuna pysyvään pääomaan, ja siis verrattuna liikkeeseen pantuun kokonaispääomaan.” Tästä seuraa Marxin mukaan lisäarvon
suhdeluvun kasvu, jolloin ”[v]oiton suhdeluvun laskutendenssi liittyy lisäarvon suhdeluvun kohoamistendenssiin” (Marx 1976 [1894],
215,235,242–243.)
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Kuvaajasta nähdään, että k′t:n arvo on aluksi säilynyt melko vakaana aina jakson alusta noin 1970-luvun
puoliväliin, joskin voidaan havaita tämän yhtälön (9) pohjalta lasketun muuttujan arvon laskeneen hienoisesti.
Kokoonpanon mitan laskun nähdään taittuneen vuonna 1974, jonka jälkeen se kasvoi vuosina 1975–8.
Nähdään, että kokoonpano on 1980-luvulla säilynyt suhteellisen muuttumattomana. 1990-luvun alkuvuosina
sen arvo kasvoi kuitenkin hyvin nopeasti, joka kertonee ennen kaikkea työntekijöiden joukkoirtisanomisista ja
-työttömyydestä lamavuosien aikana ja niiden jälkeen.

Kuten aiemminkin, on aluksi selvitettävä, onko jaksossa {k′t} trendi vai onko se stationaarinen. Kuvaajan
perusteella voidaan olettaa, että siitä löytyy jonkinlainen trendi. Katsotaan aluksi, minkälaisen kuvaajan
jakson autokorrelogrammi tuottaa.
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Kuvaaja 14. Kokoonpanon autokorrelogrammi

Kuten trendilliseltä sarjalta (differenssi- tai trendistationaarinen) voi odottaa, ei autokorrelaatiofunktion arvo
laske nopeasti sarjakorreloimattomuutta osoittavaan nollaan. Tämä voidaan todentaa täsmällisemmin jälleen
Ljung–Box-testillä, jonka nollahypoteesina H0 on jakson {k′t} arvopisteiden sarjakorreloimattomuus ja
vaihtoehtoishypoteesina H1 sarjakorrelointi. Testi on Hyndmanin ohjeistusta noudattaen laskettu jälleen
kymmenelle viiveelle (h = 10).

Ljung–Box-testi
χ2 = 139,86, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,00

Testin Q-arvo on 56,99 ja sen kriittinen arvo on annetuilla parametreilla nolla (χ2
1−0,00,10 = 0). Näin ollen

nollahypoteesi sarjakorreloimattomuudesta voidaan hylätä. Täydennetun Dickey–Fuller-testin avulla voidaan
jälleen katsoa, voidaanko trendistä koettaa hankkiutua eroon differentoimalla vai onko se poistettava
deterministisen, lineaarisen trendin avulla. Testin parametrit ovat samat kuin aiemminkin. Sen
nollahypoteesina H0 on yksikköjuurellisuus ja vaihtoehtona tälle (H1) on yksikköjuurettomuus. Testin
riskitasoksi on jälleen otettu 95 % (p < 0, 05). Yksikköjuuritesti on tehty kolmelle viiveelle (k = 3).
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Täydennettu Dickey–Fuller-testi
t-arvo = -2,81, k = 3, p-arvo = 0,54

Koska t-arvo ylittää valitulla riskitasolla kriittisen arvon -7,02 selvästi, ei nollahypoteesi
yksikköjuurellisuudesta ole kumottavissa, jolloin trendistä voidaan koettaa päästä differentoimalla. R:n
{forecast}-paketin ndiffs-funktio osoittaa, että differentointi on tehtävä kahdella kertaluvulla. Katsotaan,
minkälaisen autokorrelaatiofunktion kuvaajan tämä tuottaa.
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Kuvaaja 15. Kokoonpanon toisen kertaluvun autokorrelaatio

Nähdään, että autokorrelogrammin kuvaaja laskee välittömästi differenssistationaarisuutta osoittavien arvojen
sisään. Koska yksikään viive ei ylitä tai alita tätä arvoa, voidaan olettaa, että differentointi on onnistunut
tekemään jaksosta heikosti stationaarisen ARIMA-mallin mukaisen prosessin. Tämä tulee tosin jälleen
vahvistaa vielä Ljung–Box-testillä. Testin parametrit ovat jälleen aiemman kaltaiset eli H0:n mukaan jaksossa
ei ole sarjakorreloivuutta ja H1:n mukaan sitä on.

Ljung–Box-testi
χ2 = 10,37, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,41

Q-arvo on 10,10 ja kriittinen arvo χ2
1−0,43,10 taas 8,38. Koska Q-arvo näin ollen ylittää kriittisen arvon

selvästi, H0 sarjakorreoimattomuudesta kumoutuu. Tämä on huomioitava jälleen itse regressiolaskelmissa,
kun tarkastellaan jäännösten εt oletettua luonnetta (so., E(µ, σ2) = 0, E(εt, Xt) = 0 ja E(εt, εt−1) = 0 eli että
sarjan keskiarvo ja varianssi ovat nolla (tai varianssi vakio), jäännöksen ja selittävien muuttujien tai
muuttujan välinen korrelaatio on nolla, ja että jäännöksessä ei ole sarjakorreloivuutta).

Mennään seuraavaksi itse regressioihin. Seuraavaa yhtälöä käytetään mallintamaan jaksojen {k′t} ja {x′t}
korreloivuutta siten, että kokoonpanon oletetaan selittävän tuotannontekijätulonjaon.
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x′t = β0 + β1k
′
t + εt, (10)

Aiemmin esitetyt oletuksen jäännöksen εt satunnaisjakautuneisuudesta, keskiarvosta nolla, vakiovarianssista,
jäännöksen ja selittävän muuttujan k′t välisestä korreloimattomuudesta sekä jäännöksen itsensä
sarjakorreloimattomuudesta pitävät jälleen paikkansa. Kuten aiemminkin, mahdolliseen jäännösten
sarjakorreloivuuteen palataan myöhemmin.

Kuvaaja 16. Kokoonpanon ja tulonjaon xy−hajonta
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Kuvaajasta havaitaan, että selittävän tekijän k′t ja selitettävän tekijän x′t välillä on heikohko, positiivinen
suhde—mitä enemmän tekijöistä ensimmäinen on kasvanut, sitä korkeamman arvon myös x′t = κt

lt
saa.

Silmämääräinen tarkastelu osoittaa kuitenkin jälleen, että suhde ei ole voimakas; jaksojen arvopisteet
ryhmittyvät varsin laajalle regressiokäyrän kummallekin puolen, eikä käyrän kulmakerroin ole lähellä 45
asteen lineaarista riippuvuutta osoittavaa suoraa origosta suoraan x- ja y-akseleiden päähän. Selityssuhteen
heikkous ilmenee myös taulukosta 4.

Taulukko 4. Pääoman elimellisen kokoonpanon ja tuotannontekijätulonjaon regressio

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) 0,002129 0,002109 0,890 0,379
k′t 0,020204 0,014322 1,411 0,167

Jäännöksen keskivirhe: 0,013 (37 vapausasteella), monimuuttuja-R2: 0,051
oikaistu R2: 0,025, F -testi: 1,99 (1 + 37 vapausasteella), p-arvo: 0,167

∗ < 0, 1 ∗ ∗ < 0, 05 ∗ ∗∗ <= 0, 001
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Näin ollen käytetty regressioyhtälö (10) saa muodon x′t = 0, 002129 + 0, 020204k′t + εt. Tulosten perusteella
nähdään, ettei pääoman elimellisen kokoonpanon k′t ja tuotannontekijätulonjaon x′t välillä ole tilastollisesti
merkitsevää ja vahvaa korrelaatiota. Tämä voi johtua regressioyhtälön jäännösarvojen sarjakorrelaatiosta eli
siitä, ettei jäännös εt ole jakautunut Gauss–Markov-teoreeman ehtojen mukaisesti eli selittävät muuttujat
eivät ole välttämättä riippumattomia jäännöksestä, jäännösten varianssi ei välttämättä ole homoskedastinen
ja jäännöksessä voi esiintyä, kuten todettua, sarjakorreloivuutta. Ne eivät myöskään ole välttämättä
normaalijakautuneet (εt ∼ N(µ, σ2 = 0). Jäännöksen sarjakorreloivuutta voidaan testata
Breusch–Godfrey-testin avulla.27 Testin H0 on, ettei sarjakorreloivuutta esiinny valitulla riskitasolla 95 % eli
jäännöksen jakso {εt} on valkoista kohinaa. Vaihtoehtoishypoteesi H1:n mukaan sarjakorreloivuutta taas
esiintyy. Testin tyypiksi on valittu χ2 eli se tuottaa khiin neliön jakauman mukaisen testiarvon.

Breusch–Godfrey-testi
χ2 = 1,142, vapausasteet = 2, p-arvo = 0,565

Annetulla p-arvolla 0,565 ja kahdella vapausasteella χ2-jakauman kriittiseksi arvoksi χ2
1−0,565,2 tiedetään 1,67.

Koska testin p-arvo täten alittaa χ2-jakauman arvon, ei H0 ole kumottavissa.

AIemmin tässä yhteydessä ei ole käsitelty keskeistä marxilaista mittaa, niin sanottua lisäarvon suhdelukua
(Mehrwertrate). Suhdeluku mittaa lisäarvon eli työvoiman vastikkeetta tuottaman arvonlisäyksen suhdetta
työvoimakustannuksiin eli vaihtelevan pääoman arvoon. Suhdeluku on tällaisenaan varsin keskeinen, kun
halutaan ymmärtää niin voiton suhdeluvun (yhtälö (1)) kuin sen ja tulonjaon välistä suhdettakin. Lisäarvon
suhdeluku kirjoitetaan yhtälöön

m′t =
mt

vt
, (11)

jossa osoittaja viittaa mainittuun lisäarvoon (kansantalouden tilinpidossa toimintaylijäämään B2NT) ja
nimittäjä vaihtelevan pääoman arvoon eli palkkoihin, palkkioihin ja työnantajan sosiaaliturvamaksuihin
(tilinpidossa palkansaajakorvauksiin D1K). Seuraava kuvaaja näyttää lisäarvon suhdeluvun Suomessa
laskettuna vuosille 1960–2000.

27Testiyhtälö on muotoa BG(p) = T0 ·R2, jossa T0 on aikapisteiden tai havaintojen määrä ja R2 on on testattavan regressioyhtälön
selitys- tai määräytyvyyskerroin (coefficient of determination).
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Kuvaaja 17. Lisäarvon suhdeluku, 1960–2000
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Lisäarvon suhdeluku on muuttunut ajassa hieman samaan tapaan kuin voiton suhdelukukin. Nähdään, että se
on laskenut sarjan lähtövuosista 1960–1 aina vuoteen 1968, jonka jälkeen se on säilyttänyt tasonsa lukuun
ottamatta vuosien 1975–7 taantumavuosiin sijoittunutta notkahdusta. Vuuosina 1978
89 suhdeluvun nähdään olleen keskiarvoisesti selvästi korkeammalla tasolla kuin tätä edeltäneellä jaksolla
1960-luvun puolivälistä 1970-luvun lopulle. Lisäarvon suhdeluku on laskenut vuosina 1990–1
romahdusmaisesti. Suhdeluku on kuitenkin palannut nopeasti aiemmalle lähtötasolleen ja ohittanut sen jo
vuonna 1994. Suhdeluvun kasvun nähdään taittuneen 1990-luvun loppuvuosina. Kuten Marxin pohjalta on
odotettavissakin, lisäarvon suhdeluku on ollut koko tarkastelujaksolla korkeammalla tasolla kuin voiton
suhdeluku—onhan jälkimmäisen nimittäjässä tekijöitä, joiden arvot ylittävät osoittajan arvon
moninkertaisesti.28

Aiempaan tapaan on aluksi katsottava, onko lisäarvon suhdeluvun jakso {m′t} stationaarinen vai onko siinä
jonkinlainen trendi. Tämä aloitetaan jälleen jakson autokorrelaatiofunktiota katsomalla.

28Marx 1976 [1894], XXX.
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Kuvaaja 18. Lisäarvon suhdeluvun autokorrelogrammi

Kuvaajan perusteella voidaan olettaa, ettei kyseessä ole stationaarinen jakso, vaan {m′t}:n arvopisteiden
välillä voidaan odottaa olevan autokorreloivuutta. Tämä tulee kuitenkin varmentaa jälleen siihen soveltuvalla
Ljung–Box-testillä, joka testaa kyseistä autokorreloivuutta nollahypoteesinaan H0 sarjakorreloimattomuus ja
vaihtoehtoishypoteesinaan H1 niiden sarjakorrelaatio. Testi on laskettu jälleen kymmenelle viiveelle (h = 10).

Ljung–Box-testi
χ2 = 50,71, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,00

Testin Q-arvon nähdään olevan 50,71. Sen kriittiseksi arvoksi χ2
1−0,00,10 tiedetään taas 0,16. Koska Q-arvo

näin ollen ylittää kriittisen arvon yli 300-kertaisesti, voidaan nollahypoteesi hylätä selvästi. Tästä käy
osoittimena myös testin alhainen p-arvo (0,00; tarkemmin 1,977e-7). Niinpä jakson trendistä tuleekin koettaa
päästä jälleen joko differentoinnilla tai poistamalla trendi deterministisellä, polynomisella aikatrendillä. Niin
kuin tätä ennenkin, tulee aluksi varmistaa, onko jaksossa {m′t} yksikköjuuri. Tämä tehdään täydennetyllä
Dickey–Fuller-testillä. Testin H0 on, että yksikköjuuri löytyy, H1 taas on. ettei sitä löydy. Viiveiden määräksi
on valittu k = 3 ja riskitasoksi tuttu 95 %.

Täydennetty Dickey–Fuller-testi
t-arvo = - 1,71, k = 3, p-arvo = 0,93

Testin t-arvo ylittää (so., on vähemmän negatiivinen) valitulla riskitasolla testin kriittisen arvon -7,02 selvästi,
jolloin H0 pitää. Tämä tarkoittaa, että jaksosta voidaan tehdä differenssisationaarinen. Aiemmin mainitun
{forecast}-paketin ndiffs-funktion avulla tiedetään, että jakso tulee differentoida toisella kertaluvulla
tämän saavuttamiseksi. Katsoaankin, minkälaisen kuvaajan jakson autokorrelaatiofunktio tuottaa
differentoinnin jälkeen.

26



0 2 4 6 8 10

−
0.

4
0.

0
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8
1.

0

Viiveet

A
C

F

Kuvaaja 19. Lisäarvon suhdeluvun autokorrelogrammi

Kuten differenssisationaariselle sarjalle voikin olettaa, putoaa autokorrelogrammin arvo nopeasti nollan
tietämille. Nähdään kuitenkin, että viidennen ja seitsemännen kertaluvun viiveet ylittävät
differenssistationaarisuutta osoittavan raja-arvon. Tämä tuleekin jälleen huomioida tuonnempana, kun jaksoa
{m′t} käytetään selittävänä tekijänä m.m. voiton suhdeluvulle. Koska emme taaskaan voi tukeutua pelkästään
silmämääräiseen arviointiin, käytetään Ljung–Box-testiä jakson arvopisteiden välisen autokorrelaation
testaamiseen. Testin H0 on, ettei pisteiden välillä ole autokorreloivuutta ja H1 taas, että korreloivuutta
löytyy. Testi on jälleen laskettu kymmenelle viiveelle (h = 10).

Ljung–Box-testi
χ2 = 28,00, vapausasteet = 10, p-arvo = 0,00

Testin Q-arvo on 28,00. Tämä ylittää χ2
1−0,00,10:n kriittisen arvon 1,35 selvästi. Nollahypoteesi tuleekin

hylätä, sillä jakson {m′t} arvopisteiden välillä on selvästi korreloivuutta, joka voidaan nähdä myös
silmämääräisesti niin kuvaajasta 19. kuin kuvaajan 17. kulusta—erityisesti suhdeluvun m′t nopea
supistuminen ja kasvu 1990-luvun lamavuosina antaa odottaa, että edellisen pisteen arvo vuonna t-1 korreloisi
seuraavan pisteen arvon kanssa vuonna t ja niin edelleen. Tämä tulee kuitenkin jälleen huomioida
myöhemmissä regressiolaskelmissa.

Lisäarvon suhdeluvun on nähty kuvaajassa 17. muuttunueen melko samankaltaisesti voiton suhdeluvun ε′t
kuvaajan kanssa. Herääkin kysymys, missä määrin voiton suhdeluvun muutosta on mahdollista selittää
lisäarvon suhdeluvun muutoksella. Yhtä lailla tulee kysyä, miten pääoman elimellinen kokoonpano k′t selittää
voiton suhdeluvussa tapahtuvia muutoksia yhdessä lisäarvon suhdeluvun muutosten kanssa. Tämän
kausaatiosuhteen laskemiseksi voidaan kirjoittaa yhtälö

ϕ′t = β0 + β1m
′
t + β2k

′
t + εt, (12)
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jossa muuttujat ovat edellä esitetyn kaltaiset. Jäännöksen εt arvojen oletetaan jälleen
Gauss–Markov-teoreeman mukaisesti olevan satunnaisjakautuneet, keskiarvoltaan nolla, sarjakorreloimattomia
ja korreloimattomia selittävien muuttujien pisteiden kanssa (eli E(µ, σ2) = 0, E(εt, Xt) = 0 ja E(εt, εt−1) = 0).
Ennen varsinaista regressiolaskelmaa katsotaan jälleen muuttujien arvopisteiden xy-hajontaa.

Kuvaaja 20. Lisäarvon, tuoton ja kokoonpanon xy−hajonta

Lisäarvo ja kokoonpano
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Nähdään, että lineaarista riippuvuutta osoittavat regressiosuorat saavat selvästi aiempaa jyrkempiä
kulmakertoimia ja muuttujien arvopisteiden nähdään jäsentyvän aiempaa tiheämmin juuri regressiosuorien
läheisyyteen, vaikka poikkeuksiakin tästä ilmenee. Koska silmämääräiseen päättelyyn ei voida kuitenkaan
tukeutua, tulee seuraavaksi katsoa, minkälaisia tuloksia saadaan itse OLS-regressioanalyysin kautta.

Taulukko 5. Lisäarvon suhdeluvun, pääoman elimellisen kokoonpanon ja voiton suhdeluvun regressio

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) -0,004668 0,021871 -0,213 0,83220
m′t -1,252482 0,457860 -2,736 0,00961**
k′t -0,948881 2,123987 -0,447 0,65774

Jäännöksen keskivirhe: 0,136 (36 vapausasteella), monimuuttuja-R2: 0,214
oikaistu R2: 0,170, F -arvo: 4,894 (2 + 36 vapausasteella), p-arvo: 0,013

* < 0, 01 ** < 0, 01 *** < 0, 001

Taulukosta 5. nähdään, että lisäarvon suhdeluku m′t korreloi voiton suhdeluvun ϕ′t kanssa tilastollisesti hyvin
merkitsevästi (p < 0, 001). Näin ollen aiemmin silmämääräisen päättelyn perusteella esitetty epäilys
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annettujen muuttujien välisestä suhteesta saa vahvistuksensa tässä laskelmassa. Mallin regressioyhtälö saa
annetun perusteella muodon ϕ′t = −0, 004668 + 1, 252482m′t + 0, 948881k′t + εt. Vaikka lisäarvon suhdeluku
näin ollen korreloikin voiton suhdeluvun kanssa tilastollisesti merkitsevästi, ei malli ole kuitenkaan erityisen
selitysvoimainen—oikaistu R2 osoittaa sen selittävän kaikkinensa noin 17 % voiton suhdeluvun muutoksesta
vuosina 1960–2000. Näin ollen tuleekin etsiä vielä muuttujia, jotka selittävät voiton suhdelukua ja sitä myöten
tuotannontekijätulonjakoa sekä ansio- ja pääomatulonsaajien välisiä tuloeroja Suomessa. Lopuksi tulee vielä
varmistaa, ovatko mallin jäännöksen {εt} arvot valkoista kohinaa, vai onko sen arvopisteiden välissä
havaittavissa autokorreloivuutta. Tämä tehdään Breusch–Godfrey-testillä, jonka H0 on, ettei
sarjakorreloivuutta esiinny ja H1 taas, että sitä esiintyy. Testin riskitasoksi on valittu entuudestaan tuttu 95
% ja sen tyyppi on χ2.

Breusch–Godfrey-testi
χ2 = 0,637, vapausasteet = 2, p-arvo = 0,727

Tiedetyllä p-arvolla 0,727 ja kahdella vapausasteella χ2-jakauman kriittiseksi arvoksi χ2
1−0,727,2 tiedetään 2,60.

Koska testiarvo 0,637 alittaa tämän kriittisen arvon selvästi, ei H0 ole näin ollen kumottavissa. Näin ollen
{εt}:n voidaan todeta olevan valkoista kohinaa, jolloin sen ei voida katsoa vaikuttavan testin tuloksiin.

Nähdään, että lisäarvon suhdeluvun jakso {m′t} korreloi tilastollisesti merkitsevästi, joskaan ei kovin
voimakkaasti keskimääräisen voiton suhdeluvun jakson {ϕ′t} kanssa. Näin ollen onkin mielenkiintoista katsoa,
onko lisäarvon suhdeluvun ja tuotannontekijätulonjaon mitan {x′t} välillä merkitsevämpää ja
selitysvoimaisempaa korrelaatiosuhdetta kuin jälkimmäisen ja voiton suhdeluvun. Tätä varten on laadittu
regressiomalli

x′t = β0 + β1m
′
t + β2ϕ

′
t + β3k

′
t + εt, (13)

jossa muuttujat ovat samat kuin ennenkin ja mallin jäännökseen pätevät edellä mainitut ennakkoehdot, kuten
E(µ, σ2) = 0. Katsotaan jälleen aluksi muuttujien välistä xy-hajontaa, jonka perusteella voidaan saada
ennakkokäsitys regressiomallin merkitsevyydestä ja selitysvoimaisuudesta.
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Kuvaaja 21. Tulonjako, lisäarvo, tuotto ja kokoonpano
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Mallin xy-hajonnan perusteella nähdään kahdentyyppisiä, negatiivisia ja positiivisia riippuvuussuhteita.
Arvopisteiden hajonnan nähdään olevan varsin suurta, joka kielii melko heikosta lineaarisesta selityssuhteesta
yhtälön (13) muuttujien välillä. Tämä tulee kuitenkin jälleen todentaa itse regressiolaskelman tuloksien avulla.

Taulukko 6. Tuotannontekijätulonjako, lisäarvon ja voiton suhdeluvut ja kokoonpano

Estimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo
(Vakio) 0,001986 0,002087 0,952 0,348
m′t -0,068099 0,047991 -1,419 0,165
ϕ′t 0,007299 0,015895 0,459 0,649
k′t -0,128311 0,203127 -0,632 0,532

Jäännöksen keskivirhe: 0,01296 (35 vapausasteella), monimuuttuja-R2: 0,131
oikaistu R2: 0,056, F -arvo: 1,755 (3 + 35 vapausasteella), p-arvo: 0,174

* < 0, 01 ** < 0, 01 *** < 0, 001

Nähdään, ettei malli ole tilastollisesti merkitsevä saati selitysvoimainen. Tämä tuottaakin jälleen tilaa uusien
muuttujien koettelulle suhtessa tuotannontekijätulonjaon selittämiseen. Tulee lopuksi kuitenkin vielä kerran
katsoa Breusch–Godfrey-testin avulla, jonka H0 on mallin jäännöksen {εt} sarjakorreloimattomuus ja H1 taas
sarjakorreloivuus. Testin riskitaso on 95 % ja tyyppi χ2.

Breusch–Godfrey-testi
χ2 = 1,278, vapausasteet = 2, p-arvo = 0,528
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Annetulla p-arvolla ja vapausasteilla χ2-jakauman kriittiseksi arvoksi χ2
0,528,2 tiedetään 1,51. Koska testiarvo

1,278 alittaa tämän arvon, ei nollahypoteesia voida kumota, ja {εt} voidaan todeta valkoiseksi kohinaksi, eli se
ei vaikuta testin tuloksiin. Tämä tarkoittaa, että laadittu malli (yhtälö (13)) ei ole kelvollinen
tuotannontekijätulonjaon muotoutumisen selittämisessä.

[...]
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