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ROINE KERTOO, MISTÄ PIKETTY 
KIRJOITTI

Thomas Piketty aloitti noin 15 vuotta 
sitten Tony Atkinsonin kanssa mittavan 
tulonjaon kehitystä selvittävän tutki-
musprojektin, World Top Incomes. Esi-
kuvana olivat James Meaden ajatukset 
pääomasta ja Simon Kuznetsin Yhdys-
valloissa 1950-luvulla tekemä pioneeri-
työ. Klassikkoja seuraten Piketty esittää 
kirjassaan taloushistoriaan ankkuroidun 
yleisen näkemyksen siitä, miten talous-
kasvu, varallisuuden kartuttaminen, 
pääoman ja työn tulo-osuudet sekä hen-
kilöiden välinen tulonjako kehittyy yksi-
tyisomistukseen perustuvassa kapitalis-
tisessa yhteiskunnassa. Piketty kiteyttää 
näkemyksensä muutamaan keskeiseen 
tunnuslukuun ja tekee rohkean arvion 
kapitalismin tulevasta kehityssuunnas-
ta 200-vuotisen taloushistorian pohjalta.

Jesper Roineen kirjaa motivoi Pikettyn 
teoksen saama valtava huomio. Sen avul-
la voi perehtyä päätuloksiin ennen kuin 
teos saadaan ruotsinnettua. Lyhyt kirja 
esittelee sujuvasti paitsi tiivistelmän Pi-
kettyn kirjan keskeisestä sisällöstä myös 
Pohjoismaita koskevaa lisäaineistoa. Roi-
ne on osallistunut World Top Incomes 
tutkimusohjelmaan. Hän tuntee tutki-

musalueen ja esittää asiantuntevasti sekä 
pohjoismaisen näkökulman että Pikettyn 
pääargumentit.

Kapitalismin voimanlähde on se, että 
pääoma uusintaa itseään ja samalla sen 
omistaja saa tavoittelemaansa tuottoa. Pi-
kettyn mukaan pääomaa (= varallisuutta) 
on kaikki se, mitä voidaan omistaa ja jon-
ka omistusoikeus voidaan markkinoilla 
myydä. Pikettyn mukaan varallisuuden 
ja kansantulon välinen suhdeluku oli 
1800-luvulla korkealla tasolla, josta se 
viime vuosisadalla suorastaan romah-
ti kääntyen sitten 1970-luvulla uuteen 
kasvuun. Piketty ennustaa, että varalli-
suuden ja kansantulon suhdeluku jatkaa 
viimeaikaista kasvuaan. Tähän ovat syynä 
sekä talouskasvun hiipuminen väestön-
kasvun hidastumisen seurauksena että 
säästämisen motiivien säilyminen. 

Lisäksi Piketty esittää, että omaisuu-
den veronjälkeinen nettotuotto on ollut 
historiallisesti vakaa viime vuosisadan 
poikkeusjaksoa lukuun ottamatta. Yleen-
sä se on ollut kansantulon kasvuvauhtia 
suurempi. Tämä on uusi oivallus, jolla 
olisi voimakkaita vaikutuksia yhteiskun-
taan. Tuotto on ollut kasvussa veropara-
tiisien mahdollistaman veronvälttelyn ja 
maiden välisen verokilpailun johdosta. 
Jos omaisuuden tuotto ylittää kansan-
tulon kasvuvauhdin, niin rikkaiden tu-
lot ja hyvin todennäköisesti myös tuloja 
epätasaisemmin jakautunut varallisuus 
kasvavat nopeammin kuin työtulot. Tämä 
johtaa eriarvoisuuteen ja erityisesti tulo- 
ja varallisuusjakauman huipun erkaantu-
miseen muista. Tämä ”rikkaat rikastuvat” 
-dy na miikka toimii, jos talous voi imeä 
kasvavan varallisuuden ilman, että tuotto 
olennaisesti alentuu. Samalla perityn va-
rallisuuden rooli kasvaa ja koulutukseen 
ja työn tuottavuuteen perustuva merito-
kratia heikkenee. Lopuksi Piketty pohtii 
tätä kehitystä torjuvia politiikkatoimia 
(ks. kirja-arvio Suoniemi 2014).

 Lähes kaikki taloustieteen nimet ovat 
arvioineet Pikettyn kirjaa. Roine nostaa 
esiin pari kirjasta tehtyä kriittistä huo-

miota. Minusta historiallista arviota 
ja sen tietopohjaa koskeva kritiikki on 
tärkeämpää kuin joidenkin harrastama 
Pikettyn  yksinkertaistettujen kaavojen 
repostelu. Varallisuusjakauman huipusta 
saatava tieto on puutteellista sekä haja-
naista (lähinnä Ruotsi, Englanti, Ranska 
ja Yhdysvallat) ja vähemmän luotettavaa 
kuin tuloista saatava. 

Päinvastoin kuin Yhdysvaltojen tu-
loerojen osalta, joissa U:n muotoinen ke-
hityskaari on kiistaton, Pikettyn tiedot ei-
vät täysin tue varallisuuserojen vastaavaa 
kehitystä. Roine ei kirjoittaessaan ollut 
tietoinen Saezin ja Zucmanin (lokakuu 
2014) tutkimuksesta. He käyttivät omai-
suustuloista johdettuihin pääoma-arvoi-
hin perustuvaa varallisuusjakaumaa ja 
päätyivät Pikettyn arviota voimakkaam-
paan ylimpien varallisuusosuuksien kas-
vuun. Toki on selvää, että varallisuudesta 
tarvitaan paljon lisätutkimusta. 

 Roineen kirjan lukemisen jälkeen oli 
helppo ymmärtää motiivit sen suomen-
tamiselle, vaikka ensitieto vähän yllätti. 
Tätä puoltaa myös se, että näillä näky-
min Pikettyn teos jää suomentamatta. 
Roineen kirjan suomennos on hyvä ja su-
juva. Nopealla lukemisella silmään pisti 
vain yksi lipsahdus: sivulla 90 käytettiin 
varallisuusverokantaa oikean käsitteen, 
pääomatulojen veroasteen asemesta. 

Suosittelen kirjaa. Suppea esittely ei 
kuitenkaan korvaa alkuperäisteosta, vaan 
Roine itsekin toivoo, että hänen kirjansa 
rohkaisee useampia lukemaan Thomas 
Pikettyn teoksen kokonaisuudessaan. 
Tarjoaahan teos lukuelämyksen, johon 
mikään tiivistelmä ei voi yltää.
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