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Väitöskirjani sisältää neljä taloudellista eriar

voisuutta käsittelevää esseetä. tarkastelen ylim
pien tuloosuuksien kehitystä, tuloilla ja kulu
tuksella mitattua köyhyyttä, alueellisia tuloeroja
ja verotuksen progressiivisuutta. Hyödyntäen
tilastokeskuksen tulonjakotilastoja ja kulutus
tutkimuksia väitöskirjassa tutkitaan eriarvoi
suuden kehityksessä tapahtuneita muutoksia ja
niihin vaikuttaneita tekijöitä suomessa viimeis
ten neljänkymmenen vuoden aikana. tutki
muksessa noudatetaan tulonjakotutkimuksessa
perinteisesti käytettyjä metodeja: tulonjakomit
toja ja niiden hajottamiseen sovellettuja mene
telmiä.
tuloerojen kasvu 1980luvulta lähtien on
nostanut tulonjakotutkimuksen uudestaan mie
lenkiinnon kohteeksi taloustieteessä. taloustie
teilijät ovat esittäneet useita syitä eriarvoisuu

* T��� kirjoitus �erustuu 29.5.2009 Ta��ereen �lio�istos
sa tarkastettuun v�itöskirjaan “Essa�s on inco�e inequalit�,
�overt� and the evolution of to� inco�e shares”. Tilaisuu
dessa vastav�ittelij�n� toi�i �rofessori Hannu Tanninen
(Kuo�ion �lio�isto) ja kustoksena toi�i �rofessori Matti
Tuo�ala (Ta��ereen �lio�isto).

den kasvuun, muun muassa tuotantorakenteen
muutoksen, teknologisen muutoksen ja kan
sainvälisen kaupan kasvun. Näihin selityksiin
liittyy käsitys eriarvoisuuden kasvun väistämät
tömyydestä. yleisin selitys eriarvoisuuden kas
vulle oli teknologisen kehityksen aiheuttama
ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman ky
synnän kasvu ja vastaavasti ammattitaidotto
man työvoiman kysynnän lasku. kehitys syn
nyttää palkkaeroja. käsitys perustui kuznetsin
(1955) esittämälle hypoteesille, jossa teollistu
minen ensin kasvattaa tuloeroja, kun ammatti
taitoisten ja ammattitaidottomien työntekijöi
den väliset tuottavuuserot kasvavat, ja sen jäl
keen tuloerot laskevat, kun työntekijöiden vä
liset tuottavuuserot pienenevät.
atkinson (1999) esitti epäilyksensä tekno
logiaselitykselle jo yli kymmenen vuotta sitten.
Hän totesi, että vaikka palkkaerojen kasvu on
merkittävä selittäjä tuloerojen kasvulle, se ei
ole läheskään ainoa selitys. atkinson totesi, että
”ainoastaan ammattitaidottomat työntekijät
eivät ole menettäneet suhteellista asemaansa
mediaanitulonsaajaan nähden, vaan myös me
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diaanityöntekijä on menettänyt suhteellista
asemaansa suurituloisiin nähden”. sekä atkin
son (2000) että Piketty ja saez (2003) ovat ha
vainneet, että monissa maissa tulot ovat kasva
neet reippaasti jakauman aivan yläpäässä. tek
nologiahypoteesin uskottavuutta vähentää
myös se, että teknologian muutosten ja tuloero
jen kasvun ajoitus ei kulje käsi kädessä, sekä se,
että tuloerojen kehityksessä on suuria eroja eri
maiden välillä. teknologiaselitys kiinnittää
huomion vain markkinoilta saatavaan tuloon,
lähinnä palkkatuloihin. kotitalouksien saamat
tulonsiirrot ja maksamat verot jäävät silloin tar
kastelun ulkopuolelle. Piketty ja saez ovatkin
korostaneet juuri verotuksen roolia ja katso
neet, että verotus on estänyt tuloerojen kasvun
ja ennen kaikkea suurituloisimpien tuloosuuk
sien kasvun.
suomen tulonjaon kehityksessä voidaan ha
vaita 1960luvun puolivälistä 2000luvun alku
vuosiin kolme toisistaan poikkeavaa ajanjaksoa.
1970luvun puoliväliin käytettävissä olevilla
tuloilla mitattuna tuloerot laskivat. sen jälkeen
1990luvun puoliväliin asti tuloerot pysyivät
lähes muuttumattomina. jaksoa vuodesta 1966
vuoteen 1990 voi luonnehtia suomen pyrki
mykseksi kohti Pohjoismaista hyvinvointival
tiota. Hieman yllättäen 1990luvun laman ai
kaan käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna
tuloerot eivät kasvaneet työttömyyden rajusta
kasvusta huolimatta. laman aikana sosiaalitur
va esti uhkaavan tuloerojen kasvun, kun palk
katulot muuttuivat työttömyyskorvauksiksi.
käytettävissä olevilla tuloilla mitattuna tuloerot
alkoivat kasvaa vasta 1990luvun jälkipuolis
kolla, jolloin eriarvoisuus on kasvanut kansain
välisestikin katsoen voimakkaasti (oeCd,
2008). silmiinpistävä piirre tuloerojen kehityk
sessä 1990luvun puolivälin jälkeen on se, että
tuotannontekijätulojen eriarvoisuudessa ei ta
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pahtunut havaittavaa muutosta. tällöin kiin
nostus kohdistuu ennen kaikkea siihen, mikä
on julkisen vallan rooli tulonjaon kehitykses
sä.
tulonjakomittarit kiteyttävät jakauman yh
deksi tunnusluvuksi, eikä se kerro, missä jakau
man kohdassa muutos on tapahtunut. kotita
louksien käytettävissä olevien tulojen kehityk
sessä eri tulonsaajaryhmissä on havaittu kaksi
toisistaan poikkeavaa ajanjaksoa. 1960luvun
puolivälistä 1990luvulle tulokehitys eri tulon
saajaryhmissä tasasi tuloeroja. alimmissa tulo
desiileissä tulot kasvoivat keskimäärin enem
män kuin ylemmissä desiileissä. sen jälkeen
tulokehitys eri tulonsaajaryhmissä on ollut
päinvastainen, mikä on lisännyt tuloeroja.
Väitöskirjan ensimmäinen essee, Trends in
to� inco�e shares in Finland 1, on yhteisartik
keli risto sullströmin ja Matti tuomalan kans
sa. siinä kiinnitetään huomiota erityisesti ylim
pien tulonsaajien tuloosuuksien kehitykseen.
tuloosuuksien on havaittu kasvaneen viimei
sen viidentoista vuoden aikana. kasvu on ta
pahtunut erityisesti tulonsaajien ylimmän pro
sentin keskuudessa, joiden tuloosuudet ovat 3
prosentista kaksinkertaistuneet vuoteen 2006
mennessä. ylimpien tuloosuuksien kasvuun
suomessa on ensisijaisesti vaikuttanut pääoma
tulojen voimakas kasvu. tulojen koostumus on
muuttunut tulonsaajien ylimmän yhden pro
sentin joukossa merkittävästi vuodesta 1994
vuoteen 2006. Vuonna 1994 pääomatulojen
osuus bruttotuloista oli 28 prosenttia kun se
vuonna 2006 oli 54 prosenttia. Vuoden 1993
verouudistus on osaksi vaikuttanut tähän kehi
tykseen. eriytetty ansio ja pääomatulojen ve
Artikkelin revisioitu versio julkaistaan teoksessa Atkin
son, A.B. ja Pikett�, T. (toi�.), To� Inco�es over the Twen
tieth Centur�: Volu�e II – A Global Pers�ective, Oxford
Universit� Press (ks. ��ntti et al. 2009).
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rotus on vähentänyt verotuksen progressiivi
suutta ja kasvattanut ylimpien tulonsaajien
tuloosuuksia.
suhteellinen köyhyys on lisääntynyt saman
aikaisesti, kun ylimmät tulot ovat kasvaneet.
köyhyyden kasvu ja tuloerojen kasvu ovat kui
tenkin kaksi eri ilmiötä. eriarvoisuuden kasvun
aiheuttanut suurituloisten irtiotto muiden tu
lokehityksestä ei selitä köyhyyden lisääntymis
tä. köyhyyden mittaaminen perustuu mediaa
nituloon, jolloin köyhyys ei automaattisesti
kasva tulojakauman yläpään tulojen kasvaessa.
Väitöskirjan toinen essee, Econo�ic Povert� in
Finland 1971–2004 2, on tehty yhteistyössä ris
to sullströmin ja Matti tuomalan kanssa. es
seessä hyvinvoinnin jakautumista käsitellään
suhteellisen köyhyyden näkökulmasta mitaten
köyhyyttä tuloilla ja kulutuksella. tuloilla mi
tattuna köyhyysasteet ovat laskeneet suomessa
1960luvulta lähtien aina 1990luvun puolivä
liin asti. köyhyysasteet laskivat siis myös 1990
luvun laman aikana. tämä johtui siitä, että
lama vaikutti enemmän keskituloihin kuin kes
kitulojen alapuolella olevien tuloihin. laman
jälkeen köyhyysasteet alkoivat kasvaa voimak
kaammin kuin mitä mediaanitulojen kasvu an
taisi olettaa. Muun muassa työttömyyden pit
kittyminen ja sosiaaliturvassa tapahtuneet
muutokset selittävät tätä kehitystä. köyhyysas
teet ovat kasvaneet riippumatta valitusta köy
hyysrajasta tai köyhyysmittarista.
samalla kun köyhyysasteet kasvoivat, myös
köyhyyden rakenne on muuttunut. työttömien
osuus köyhistä kasvoi laman aikana ja on pysy
nyt sen jälkeen melko muuttumattomana 2000
luvun puoliväliin asti. koska työttömyys on
laskenut 1990luvun lamavuosista, on työttö

mien kotitalouksien köyhyysriski merkittävästi
kasvanut, mitattiinpa riskiä tuloilla tai kulutuk
sella. lapsiköyhyys, määriteltynä köyhien lap
sien osuutena kaikista lapsista, kasvoi 1990lu
vun puolivälistä lähtien voimakkaammin kuin
koko väestön köyhyysasteet. lapsiperheiden
toimeentulossa on kuitenkin suuria eroja. työt
tömyys on merkittävä tekijä myös lapsiköyhyy
den lisääntymisen taustalla.
kolmas essee, Regional inco�e convergence
and Inequalit� in Boo� and Bust: Results fro�
�icro data in Finland 1971–2000 3, on yhteisar
tikkeli Heikki a. loikkasen ja risto sullströ
min kanssa. alueellista konvergenssia tutkitaan
yleensä alueiden tuotantopuolen kautta. tässä
tutkimuksessa aihetta lähestytään alueilla asu
vien ihmisten tulojen näkökulmasta. kiinnos
tus kohdistuu alueiden välisiin tuloeroihin ja
eriarvoisuuden kehitykseen alueiden sisällä.
alueiden väliset suhteelliset tuloerot, mitattuna
alueiden keskituloilla, ovat kaventuneet 1960
luvun puolivälistä 1980luvun puoliväliin, jon
ka jälkeen ne ovat jääneet melko muuttumatto
miksi. tulos pätee, jaettiinpa suomi suuralueit
tain (Nuts2) tai vaikkapa taajamaasteen
mukaan alueisiin. eriarvoisuus alueiden sisällä
seuraa koko maan kehitystä, mutta alueiden
välillä on eroja. alueiden sisällä eriarvoisuus on
kasvanut enemmän, jos alueen keskimääräiset
tulot ovat suuremmat kuin koko maassa. kehi
tys osoittaa, että eriarvoisuus koko maassa ei
johdu enää niin paljon alueiden välisistä tu
loeroista vaan enemmänkin tuloeroista ihmis
ten välillä. Pääomatulojen merkitys näkyy myös
aluetarkastelussa. alueilla, jossa tulot ovat kor
keammat muihin alueisiin verrattuna, pääoma
Artikkeli on julkaistu kirjassa Felsenstein, D. ja Port
nov, B.A. (toi�.), Regional Dis�arities in S�all Countries
(ks. Loikkanen et al. 2005).
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Artikkeli on julkaistu aikakauskirjassa Finnish Econo�ic
Pa�ers (ks. Riihel� et al. 2008).
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tulot ovat vaikuttaneet eniten eriarvoisuuden
kasvuun.
Neljäs essee, Tax Progressivit� and recent
evolution of the Finnish Inco�e Inequalit�, on
tehty yhteistyössä risto sullströmin ja ilpo
suoniemen kanssa. tässä tutkitaan lähemmin
tuloerojen ja verotuksen progressiivisuuden
kehitystä suomessa 1990luvun puolivälistä
vuoteen 2004. Verotuksen progressiivisuus on
vähentynyt huomattavasti vuodesta 1994 vuo
teen 2004. reynold ja smolensky (1977) prog
ressiivisuusmitan hajottaminen eri tulonsaaja
ryhmiin kiinnittää huomion niiden muuttunee
seen verokohteluun. Menetelmä perustuu
Ginikertoimen hajottamiseen sekä tulolajien
että tulonsaajaryhmien välille (ks. suoniemi
2000). Menetelmä havainnollistaa selvästi, mi
ten progressiivisuus on riippuvainen sekä vero
asteista että veroa edeltävän tulon jakaumasta.
Verotuksen progressiivisuus on alentunut eni
ten jakauman yläpäässä. Muutokset tulonsaa
jien ylimmän desiilin veroa edeltävissä ja veron
jälkeisissä tuloosuuksissa on suurin syy vero
tuksen progressiivisuuden laskulle ja selittää
myös eriarvoisuuden kasvua. 
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