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MITÄ PIKETTY TODELLA SANOI?

• Thomas Pikettyn tutkimuksen pääteesi on, 
että tuloerot syntyvät, koska pääomalla on tai-
pumus kasvaa nopeammin kuin kansantulo.

• Sotien jälkeinen aika oli Länsi-Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa poikkeuksellisen tasa-arvois-
ta, mutta 1970-luvulta tuloerot ovat kasvaneet.

• Tällä haavaa lähestytään ennen maailmanso-
taa vallinneen belle époquen suurten tuloero-
jen tilannetta, mutta yläluokkaiset koroilla 
eläjät ovat vaihtuneet hyvin palkatuiksi työ-
narkomaaneiksi.

• 1970-luvulta lähtien väestön rikkaimman 1 
prosentin palkkatulot ovat kasvaneet muita 
nopeammin. Vain huippurikkaiden 0,1 prosen-
tissa pääomatulot ovat palkkoja suuremmat.

• Piketty ehdottaa globaalia varallisuusveroa 
tasaamaan tuloeroja, mutta pitää itsekin eh-
dotustaan lähinnä hyödyllisenä utopiana.

• Hän päätyy ehdottamaan koulutukseen pa-
nostamista ja korostaa, että ennen kaikkea 
pitäisi tukea meritokratiaa, osoitettuihin ansi-
oihin perustuvaa etenemistä yhteiskunnassa.

Ekonomisti Thomas Piketty tutkii kirjassaan Ca-
pital in the 21st Century (Belknap Press, 2014), 
miksi toiset ansaitsevat enemmän rahaa kuin toi-
set. Ansaitseminen jakaantuu ansio- ja pääoma-
tuloihin. Ansiotuloja ovat palkat ja bonukset, 
pääomatuloja vuokra-, korko- ja osinkotulot.

Ansiotulo on korvaus tekemisestä, pääomatulo 
omistamisesta. Ilman työvälineisiin sitoutunut-

ta pääomaa töitä pitäisi tehdä paljain käsin. Siksi 
pääomalle kuuluu osa tuloista.

Pääoman kasaantuminen harvoille johtaa tu-
loeroihin, koska pääoma tuottaa tuloa. Ansiotu-
lojen jakautuminen – palkkaerot – on eri asia.

Tässä asian ytimenä ovat tulot ennen veroja ja 
tulonsiirrot. Veropolitiikka selittää tuloeroja ve-

Ranskalaisen Thomas Pikettyn Capital in the 21st Cen-
tury on talousfilosofinen myyntimenetys. Kirja nousi 
huhtikuussa verkkokauppa Amazonin myyntilistan 
kärkeen, ja sen teemat ovat synnyttäneet mediassa 
kiihtymyksen aallon.

Suomeen kirjasta ovat rantautuneet vain havainto sii-
tä, että tuloeroissa oltaisiin palaamassa 1800-luvulle 
sekä ehdotus rikkaiden verottamisesta.

Kirjaa on pidetty vasemmiston erävoittona tulonjako-
keskustelussa, vaikka Piketty ei ole vasemmistolainen 
moraalifilosofi. Pikettystä eivät saa tukijaa sen enem-
pää oikeistokaan, eivätkä degrowth-apostolit saati eu-
roskeptikot.

Hyvinvointivaltion kasvattajat vannovat Pikettyn ni-
meen, vaikka Pikettyn mielestä hyvinvointivaltio on 
turvonnut jo tarpeeksi. Piketty kertoo, että ei ole ole-
massa vippaskonstia, jolla rikkaiden rahat jaettaisiin, 
mutta kaikki muu jäisi ennalleen.

Analyysina ja tilannekuvana Pikettyn teos on vaikutta-
va, mutta hänen ratkaisunsa ovat toiveikkaita ja hute-
ria, arvioi Aalto-yliopiston tuotantotalouden professo-
ri Paul Lillrank.
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rojen jälkeen. Tulonmuodostus ennen veroja on 
monimutkaisempi kysymys.

Piketty tarkastelee sitä, millaisessa yhteydessä 
pääoman kasaantuminen, kansantulo, pääoman 
tuotto, palkkatulot ja palkkaerot ovat eri aikoi-
na, eri maissa ja erilaisissa poliittisissa tilanteissa. 
Tutkimuksen data tulee pääasiassa Länsi-Euroo-
pasta ja Yhdysvalloista.

Piketty tarkastelee tuloja eri väestöryhmissä. Hän 
jakaa kansan pienituloiseen puolikkaaseen, kes-
kiluokkaiseen 40 prosenttiin ja yläluokkaiseen 
10 prosenttiin. Yläluokan hän jakaa vielä varak-
kaaseen 9 prosenttiin, rikkaaseen 1 prosenttiin ja 
huippurikkaaseen 0,1 prosenttiin.

Piketty jakaa historian neljään suureen jak-
soon. Ensimmäinen on niin sanottu belle épo-

que 1800-luvun lopusta 
ensimmäiseen maailman-
sotaan. Toinen on maa-
ilmansotien ja suuren la-
man aika (1914–1945), 

kolmas sotien jälkeinen aika (1945–1970) ja nel-
jäs vuodet 1970–2012.

Piketty hahmottelee tuloerojen kehityksen suu-
ren linjan. Belle époque oli suurten tuloerojen ai-
kaa. Etenkin Euroopassa tuloerot olivat suurem-
mat kuin Yhdysvalloissa. Sodat ja lama tuhosivat 
pääomia.

Sotien jälkeinen aika oli poikkeuksellisen tasa-
arvoista. 1980-luvulla Ruotsi oli maailmanhisto-
rian tasa-arvoisin maa.

1970-luvulta lähtien tuloerot ovat kasvaneet, Yh-
dysvalloissa enemmän kuin Euroopassa. Tällä 
haavaa olemme tulonjakomielessä suunnilleen 
siinä, mistä Pikettyn analyysi alkaa.

Mutta nykypäivän tilanne ei silti ole identtinen 
mennen kanssa. Viime vuosisadalla syntyi ja 
vahvistui omistava keskiluokka.

Ja kun aiemmin rikkaimman kymmenyksen tu-
loista valtaosa tuli pääomista, nykyään – huippu-
rikkaiden tuhannesosaa lukuun ottamatta – ne 
tulevat enimmäkseen ansiotuloista. Koroillaelä-
jä on vaihtunut supermanageriksi.

Suuri linja on kaikkialla sama. Se kertoo, että 
taustalla on megatrendi. Maiden välisiä eroja voi 
selittää erilaisilla politiikkatoimenpiteillä.

Tämän hahmottamiseen Pikettyltä menee 700 si-
vua, 19 taulukkoa ja 111 kuviota, ja keskustelu on 
vasta alkanut.

Pääoma kasvaa nopeammin 
kuin kansantulo

Pikettyn keskeinen teesi on, että tuloerot syn-
tyvät, koska pääomalla on taipumus kasvaa no-
peammin kuin kansantulo. Mittari on pääoman 
suhde kansantalouden arvonlisäykseen eli kuin-
ka monen vuoden kansantuloa pääoma vastaa. 
Jokainen voi omallakin kohdallaan laskea, kuin-
ka monen vuoden tulojen verran on kyennyt kar-
tuttamaan omaisuutta.

Kehittyneissä maissa nykyään pääoma vastaa 
viiden–kuuden vuoden kansantuloa. Pääoman 
tuotto keskimäärin ja pitemmässä perspektiivis-
sä on noin viisi prosenttia. Pörssiosakkeet tuot-
tavat noin seitsemän ja kiinteistöt kolme–neljä 
prosenttia. Näillä luvuilla pääomatulojen osuus 
kaikista tuloista on noin kolmannes.

Jos pääoma tuottaa inflaation jälkeen viisi pro-
senttia, ja tuotto sijoitetaan sellaisenaan kartutta-
maan edelleen pääomaa, pääoma kaksinkertais-
tuu noin kolmessatoista vuodessa.

Talous voi kasvaa näin nopeasti ja pitkään vain 
kehittyvissä talouksissa, joissa teknologista väli-
matkaa kurotaan umpeen. Missään teknologian 
eturintamassa olevassa maassa kasvu ei ole ollut 
pidemmän aikaa yli 1,5 prosenttia.

Maailman talous on kasvanut keskimäärin vuo-
sittain 0,8 prosenttia vuosina 1700–2012. Vuosina 
1913–2013 kasvu oli 1,6 prosenttia. Toteutuneel-
la kasvuvauhdilla koko talouden kaksinkertaistu-
minen vie 44 vuotta.

Vaikka finanssipääoma voi olla ailahtelevaista, 
suuri osa pääomasta on reaaliomaisuudessa, ku-
ten kiinteistöissä, maaomistuksessa tai luonnon-
varoissa. Reaaliomaisuus tuottaa varsin vakaas-
ti. Esimerkiksi asuntojen hinnan nousu kasvattaa 
pääomaa ilman omistajan toimia.

Sen sijaan talouden kasvattaminen investoimalla, 
innovoimalla ja yrittämällä on epävarmaa ja ris-
kialtista. Jos talouskasvu on hidasta, uutta liike-
toimintaa ja sen tuottamaa pääomaa syntyy vä-
hemmän.

Sotien jälkeinen aika 
oli poikkeuksellisen 
tasa-arvoista
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Talouskasvu pienentää 
pääomatuloeroja

Hitaan talouskasvun oloissa vanhan pääoman 
suhteellinen merkitys kasvaa. Tuloerojen kasvua 
voitaisiin siis hillitä edistämällä kansankapitalis-
mia eli kannustamalla kaikkia sijoittamaan sääs-
töjään.

Kun teollistuminen levisi 1800-luvulla, pääoman 
ja kansantulon suhdeluku pysyi varsin vakaa-
na kuuden pinnassa. Maailmansodan ja suuren 

laman takia se ro-
mahti.

Toisen maailman-
sodan jälkeen suh-

deluku pysyi alhaalla, ja käväisi 1950-luvulla kä-
väisi kahdessa. 1970-luvulta alkaen suhdeluku ja 
tuloerot ovat kasvaneet. Vuodet 1914–1970 oli-
vat poikkeuksellista, ennen näkemättömän tasa-
arvon aikaa.

Sodassa tuhoutuu paljon hyvää tavaraa, inflaa-
tio syö finanssivarallisuutta ja vallankumouksis-
sa takavarikoidaan omaisuutta. Talouskasvu sekä 
väestön ja siirtolaisuuden kasvu vähentävät pää-
omatuloeroja.

Tuloluokkien pakka sekoittuu, kun uudet yrit-
täjät ajavat vanhan rahan markkinoilta. Koulu-
tustason nousu levittää henkistä pääomaa laa-
jemmalle. Suuret lapsiluvut hajauttavat perinnöt 
useammille, joten kasaantuminen hidastuu.

Jos joku haluaa pienentää pääomatuloeroja, kan-
nattaisi aloittaa sota, järjestää talouskriisi tai teh-
dä enemmän lapsia, suosia maahanmuuttoa, yrit-
täjyyttä ja korkeaa koulutusta.

Omaisuus on ollut kaikissa maissa ja kaikkina 
aikoina jyrkemmin jakautunut kuin ansiotulot. 
1970–1980-luvuilla tasa-arvoisissa Pohjoismais-
sa rikkaat omistivat 50 prosenttia, keskiluokka 40 
prosenttia ja alaluokka 10 prosenttia kaikesta va-
rallisuudesta.

Ansiotuloista rikkaat saivat Pohjoismaissa 20 
prosenttia, keskituloiset 45 prosenttia ja alaluok-
ka 35 prosenttia. Yhdysvalloissa ja Keski-Euroo-
passa erot sekä tuloluokkien varallisuudessa että 
ansiotuloissa ovat syvemmät kuin Pohjoismaissa.

Pääoma- ja palkkatulojen summa määrää tulot ja 
niiden erot. Pohjoismaissa rikkain kymmenes sai 
aiemmin neljäsosan kaikista tuloista, mikä oli vii-

si prosenttiyksikköä vähemmän kuin Keski-Eu-
roopassa. Sittemmin rikkaimman kymmenyksen 
osuus kaikista tuloista on Pohjoismaissa noussut 
35 prosenttiin.

Uusi palkkaeliitti: 
hypermeritokratia

1970-luvulta lähtien rikkaimman 1 prosentin 
palkkatulot ovat kasvaneet muita nopeammin. 
Vain huippurikkaiden 0,1 prosentissa pääomatu-
lot ovat palkkoja suuremmat.

Yksinkertaisin selitys palkkaeroille on erilaiset 
henkilökohtaiset ky-
vyt. Joillakin on kyky-
jä ja osaamista, joista 
on työnantajalle arvoa, 
joten niistä kannat-
taa maksaakin enemmän. Tuloksiin vaikuttavat 
myös työn kysyntä, tarjonta ja osapuolten neu-
votteluasemat.

Kun Aasiasta on tullut globaaleille työmarkki-
noille miljardi uutta innokasta duunaria, se vai-
kuttaa palkkoihin kaikissa kansainvälisesti kau-
pattavissa tuoteryhmissä.

Suuria palkkaeroja Piketty selittää käsitteellä hy-
permeritokratia. Pörssiyhtiöiden johtajat ansait-
sevat hyvin, koska johtajuuden marginaalihyö-
dyn uskotaan kasvaneen. Johtajan ei tarvitse olla 
kuin hieman kilpailijaa parempi, jotta omistaja 
saa merkittävän hyödyn. Jos omistus on hajaan-
tunut, johtajat voivat määrätä omat palkkansa.

Finanssialalla tienataan hyvin, koska hallinnoi-
dun pääoman määrä on kasvanut ja sen myötä 
palkkiot.

Kolmannen ryhmän muodostavat onnistuneet 
yrittäjät, pelikehittäjät, taiteilijat ja urheilijat, 
jotka toimivat voittaja vie kaiken -markkinoil-
la. Globaalista digitaalimediasta seuraa, että ja-
kelukustannukset ovat olemattomat, joten mik-
si valita toiseksi paras, kun parhaan saa samalla 
hinnalla. Pikajuoksun kultamitalisti saa kaiken, 
seitsemänneksi tullut ei mitään, vaikka ero olisi 
vain jokunen sekunnin sadasosa.

Hypermeritokratia ei tietenkään selitä kaikkea. 
Supersuorittajan perillisestä voi tulla koroilla elä-
vä nahjus. Kolmas sukupolvi voi olla pennitön.

Tuloerojen kasvua voitaisiin 
hillitä edistämällä 
kansankapitalismia

Yksinkertaisin selitys 
palkkaeroille on erilaiset 

henkilökohtaiset kyvyt
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Kasautumisen voima 
ja vastavoima

Pikettyn data perustuu veroilmoitusten huolelli-
seen syyniin eri maissa. Tämän perusteella muo-
dostuu kuva siitä, miten nykytila poikkeaa en-
simmäistä maailmansotaa edeltävästä ajasta.

Pääoman suhde kansantuloon on samalla tasol-
la kuin belle époquen aikana, mutta rikkaat ovat 
erilaisia. Belle époquen rikkain viisi prosent-
tia väestöstä ei juurikaan tehnyt palkattua työ-

tä, vaan eli pääoma-
tuloilla.

Nykyään vain rik-
kaimmalla tuhannes-

osalla pääomatulot ovat suuremmat kuin ansio-
tulot. Koroilla elävien rikkaiden sijaan meillä on 
hyvin palkattuja työnarkomaaneja. Joutilaan ylä-
luokan sijaan on syntynyt joutilaiden alaluokka.

Pikettyn analyysi ja massiivinen historiallinen ai-
neisto osoittavat, että tuloerot ja niiden syyt eivät 
ole niin yksinkertaisia kuin moni luulee.

Piketty ei usko väistämättömiin kehityskulkui-
hin niin kuin Karl Marx. Marx väitti, että pää-
oma kasaantuu yhä harvempiin käsiin, mikä joh-
taa pääoman tuoton laskemiseen. Se taas johtaa 
työläisten riistoon ja riitoihin omistajien kans-
sa, mikä väistämättä tuhoaa kapitalistisen järjes-
telmän.

Näin ei ole käynyt, koska teknologia ja tuottavuus 
ovat tuoneet uusia kasvumahdollisuuksia. Hen-
kisen pääoman (osaaminen) merkitys on kasva-
nut tasoittaen eroja. Optimistisen leirin pääedus-
taja, amerikkalainen taloustieteilijä ja nobelisti 
Simon Kuznets uskoi erojen kaventuvan kehityk-
sen kehittyessä.

Pikettyn mielestä maailmassa vaikuttaa kuiten-
kin pääomaa kasaavia voimia sekä vastavoimia, 
jotka toimivat pääoman kasaantumista vastaan. 
Niiden yhteisvaikutusta on vaikea ennustaa.

Hyvä diagnoosi, 
hutera hoitosuunnitelma

Mitä sitten pitäisi tehdä? Pikettyllä on sama on-
gelma kuin Marxilla ja monilla muilla. Diagnoosi 
nykytilasta on terävä, suorastaan loistelias, mut-
ta kun pitäisi esittää ratkaisuja, alkaa haparointi.

Pikettyn pääehdotus on globaali varallisuusve-
ro. Sitä kannettaisiin kerran vuodessa kaikesta 
omaisuudesta jonkun prosenttimäärän verran.

Varallisuusvero ei siis ole sama kuin niin sanot-
tu Tobinin vero, joka kohdistuisi spekulatiivisik-
si määriteltyihin transaktioihin. Kertaluontoisen 
perintöveroon verrattuna globaalia varallisuus-
veroa kannettaisiin kaikesta omaisuudesta joka 
vuosi.

Varallisuusveron alaraja voitaisiin asettaa mo-
nella tavalla. Jos halutaan rangaista vain super-
rikkaita, verotus voisi alkaa vaikkapa viiden mil-
joonan euron omaisuudesta. Se ei vielä hirveästi 
lannistaisi uusyrittäjien innovatiivista pöhinää.

Piketty kuitenkin pohtii, olisiko veroraja syy-
tä laittaa alemmaksi, vaikka 200 000 eroon. Sitä 
pienemmistä tuloista veroa voitaisiin periä 0,5 
prosenttia ja sitä suuremmista tuloista taas 1,0 
prosenttia miljoonaan 
euron rajaan asti.

Jos näin meneteltäi-
siin, myös suomalai-
nen perheasunnon ja kesämökin omistaja saisi 
kantaa kortensa tasa-arvon kekoon. Koska rahas-
toidut eläkesäästöt ovat pääomaa, eläkeläisetkin 
pääsisivät tasa-arvotalkoisiin.

Piketty pitää nykyisiä progressiiviset verojärjes-
telmiä aivan liian monimutkaisina. Jos globaa-
lin varallisuusveron tieltä raivattaisiin säännös-
viidakkoa, verosuunnitteluun menevät resurssit 
voisivat siirtyä oikeisiin töihin.

Ehdotettu varallisuusvero laittaisi laiskan pää-
oman ahtaalle. Jos tuotto olisi viisi prosenttia ja 
vero kaksi prosenttia, pitäisi tuottoja tavoitella 
aggressiivisemmin, jotta olisi varaa maksaa vero.

Koulutus – patenttilääke, 
joka ei toimi

Piketty ehdottaa, että varallisuusveron tuottoja ei 
suinkaan pitäisi tulouttaa kansallisvaltioille. Ne 
tulisi laittaa globaaliin rahastoon, josta voitaisiin 
rahoittaa erilaisia kehityshankkeita, ilmastomuu-
toksen torjuntaa ja estää finanssikriisejä.

Piketty arvostaa eurooppalaisia hyvinvointivalti-
oita, mutta katsoo niiden olevan jo nyt riittävän 
suuria. Niiden paisuttaminen ei lisäisi hyvinvoin-
tia maailmassa.

Koroilla elävien sijaan 
meillä on hyvin palkattuja 
työnarkomaaneja

Ehdotettu varallisuusvero 
laittaisi laiskan 

pääoman ahtaalle
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Varallisuusveron kanto edellyttäisi globaalia so-
pimusta. Muuten pääomat pakenisivat veropara-
tiiseihin.

Piketty myöntää, että parhaissakin oloissa kestäi-
si kymmeniä vuosia neuvotella tarvittavat sopi-
mukset. Varallisuusvero on lähinnä hyödyllinen 
utopia, johon muita politiikkatoimia voi verrata.

Piketty, kuten lähes kaikki merkittävät keskus-
telijat, päätyvät hoitosuunnitelmassaan ehdotta-
maan satsauksia kolutukseen. Resepti on pätevä 
Yhdysvalloissa, jossa huippuyliopistojen ja sur-
keiden peruskoulujen väliin jää paljon keskin-
kertaisuutta.

Mutta miten siihen pitäisi suhtautua Suomessa, 
jossa on kansainvälisessä PISA-vertailussa me-
nestynyt peruskoulu ja kaikille on avoin mak-
suton putki väitöskirjaan asti? Oppimisresurssit 
ovat jo täydessä käytössä, mutta silti talouskas-
vu sakkaa ja tuloerot kasvavat. Lääkkeiden pitäi-
si siis olla parempia.

Tuloille ennen veroja on vaikea tehdä mitään il-
man, ettei samalla haittaisi talouskasvua ja siten 
lisäisi tuloeroja entisestään. Niinpä herää kysy-
mys, miten tuloerojen haittoja voisi lieventää?

Pikettyn mukaan erityisen haitallista on, jos rik-
kaat eriytyvät eliitiksi, jonka yhteydet muuhun 
yhteiskuntaan katkeavat. Eliittien ohituskaistat 
pitää tukkia, ja kaikissa asioissa pitää tukea me-
ritokratiaa, osoitettuihin ansioihin perustuvaa 
etenemistä yhteiskunnassa. Vaikka joillakin oli-
si enemmän kuin toisilla, rahalla ei pitäisi voida 
ostaa valtaa, etuoikeuksia ja muodollisia asemia.

Piketty ei ole moraalifilosofi. Sinällään hän ei 
pidä varallisuus- ja tuloeroja ongelmana. Erot 
voivat olla kuitenkin yhteiskunnallisesti haitalli-
sia, jos ne ovat ansiottomia tai huonosti perus-
teltuja.

Pikettylle ongelma ei ole ensisijaisesti lasken-
nalliset tuloerot, vaan niiden koettu oikeuden-
mukaisuus. Haitat siis syntyvät poliittisen kes-
kustelun kautta, jossa perustellaan tai tuomitaan 
tuloerot. Jos kansa hyväksyisi rikkaimman pro-
sentin tulot, ei olisi tasa-arvo-ongelmaa.

Suomalaisen ja intialaisen köyhän välinen ero 
elintasossa on noin kahdenkymmenen suhde yh-
teen. Suomalainen pääsee näille ansioille tekemät-
tä mitään, intialainen joutuu raatamaan itsensä 
uuvuksiin joka päivä. Tämä ei näytä suomalaisille 

olevan pakottava moraalinen ongelma. Hyviä se-
lityksiä riittää omantunnon rauhoitteeksi.

Tuloerot ovat poliittisesti arempia kansakuntien 
sisällä kuin niiden välillä. Tuloero on ongelma, 
jos se johtaa yhteiskuntarauhan murtumiseen. 
Sitä ei tapahdu, ellei 
joku siihen kiihota.

Onkin erikoista, 
että maailman tasa-
arvoisimpiin maihin kuuluvassa Suomessa pie-
net tuloerot nostattavat moraalipaniikin.

Yksi on varma: 
Piketty suututtaa kaikki

Piketty ei ole poliittisesti sitoutunut. Hän ei asetu 
työläisten puolelle pääomaa vastaan, vaan yrittää 
ymmärtää molempia.

Kunnon tiedeihmisen lailla hänen visionsa on 
päästä mahdollisimman lähelle totuutta. Hän on 
pitkään ollut kiinnostunut tulo- ja varallisuuse-
roista ja niiden muutoksista. Tuloerojen tutkimi-
nen on kiinnostavaa, sillä väestömuutosten ta-
paan ne selittävät monia ilmiöitä yhteiskunnassa.

Piketty haluaa olla totuuden puhuja. Sellaisilla ei 
tunnetusti ole yösijaa. Monimutkaisten asioiden 
viileä auki purkaminen suututtaa kaikkia yhden 
asian ahneita.

Oikeistolle Piketty on kiusallinen, koska hän aset-
taa tuloerot taloudellisen keskustelun ytimeen. 
Tuloerot ovat todellisia, ne ovat kasvaneet, niitä on 
turha kieltää, eikä niiden haittoja tule väheksyä.

Vasemmistolle Piketty kertoo, että ei ole olemas-
sa vippaskonstia, jolla rikkaiden rahat jaettaisiin, 
mutta kaikki muu jäisi ennalleen. Jokainen vero 
on haittavero jollekin asialle.

Globaali vero edellyttäisi standardoituja rekiste-
reitä ja ennennäkemätöntä yhteistyötä. Kansal-
lisvaltioiden itsemääräämisoikeus ja yksilöiden 
tietosuoja kaventuisivat. Euroskeptikot eivät saa 
tukea Pikettyltä.

Talouskasvu tulee Pikettyn arvion mukaan ole-
maan hidasta, ehkä korkeintaan prosentin pin-
nassa. Ajanjakso 1914–1970 oli historiallinen 
poikkeus.

Jos näin on, velkaelvytys on myrkkyä. Lainara-
halla ei saa aikaan kultaisen viisikymmenluvun 

Onkin erikoista, että 
Suomessa pienet tuloerot 

nostattavat moraalipaniikin
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Piketty palkittiin vuonna 2013 Yrjö Jahnssonin säätiön 
taloustieteen palkinnolla.

kasvulukuja. Korkeampien kasvuoletusten va-
raan rakennetut sitoumukset on purettava. Tämä 
on sosiaalidemokraateille ikävä tutkimustulos.

Kasvu edistää tasa-arvoa, joten sitä ei ole syytä 
tahallaan hillitä. Degrowth-vihreät eivät saa Pi-

kettystä tukijalkaa.

Pikettyn ehdottama glo-
baali varallisuusvero ei 
hyödyttäisi toimettomia 

köyhiä, mutta rasittaisi eläkeläisiä, joten Vasem-
mistoliitolla ei ole aihetta iloon.

Maahanmuuttoa on hyvä tukea, koska se tasaa 
kansainvälisiä tuloeroja ja hajaannuttaa omistus-
ta. Perussuomalaiset eivät pidä tästä.

Kristillisdemokraatteja miellyttäisi syntyvyyttä 
tukeva perhepolitiikka, mutta ei perintöjen an-
karampi verotus.

Näiden sijaan voisimme poistaa sääntöjä, jotka 
hidastavat tai estävät niin sanottua luovaa tuhoa, 
siis vanhan työn korvautumista tuottavammalla. 
Virkamieskuntaa pitää vähentää. Ja kaikkinaisten 
kartellien purkaminen ja luvilla suojattujen am-
mattikuntien avaaminen kilpailulle olisivat aito-
ja pikettyläisiä tasa-arvotekoja.

Kaikkinaisten kartellien 
purkaminen olisi aito 
tasa-arvoteko


