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Tuloerot: rikkaimman prosentin osuus tuloista 

Lähde: The Top Incomes World Database 
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Tuloerojen kasvu Suomessa 

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 

Lähde: VATT Talouden rakenteet 



Tuloerojen kasvu … 

Lähde: Tilastokeskus 



… ja keskustelu mediassa ahneudesta 

Lähteet: Tilastokeskus ja Helsingin Sanomat 



Ahneus Wall Streetillä – Gordon Gekko 

 “Greed, …,  is good. 

… Greed, in all of its 

forms: greed for life, 

for money, for love, 

knowledge has 

marked the upward 

surge of mankind.” 

 

 Gordon Gekko (Michael Douglas) 

Oliver Stonen elokuvassa Wall 

Street (1987) 

 

 Kuva: Taloussanomat 



Ahneus Wall Streetillä – Sipilä ja Stevenson 

Rahan metsästäjät (2013)  

 Ahneudella ei ole rajaa. 
Voittoa on tehtävä keinoja 
kaihtamatta. Vanhat 
ennätykset on rikottava. Tulos 
tai ulos. Vain vuosibonuksella 
on merkitystä. 

 

 “Työura piti tehdä vajaassa 
parissakymmenessä 
vuodessa, muuten Wall 
Street vei terveyden, järjen 
tai sielun. Tai ne kaikki.” 
(s.33)  

 
  

 

 

Kuva: http://www.jarkkosipila.com/ 



Taloustiede: Oma etu markkinatalouden perustana 

 ”It is not from the 

benevolence of the 

butcher, the brewer, or 

the baker, that we 

expect our dinner, but 

from their regard to their 

own interest.”  

  

 

 Adam Smith, Kansojen 

varallisuus, 1776 

 



Oman edun tavoittelu ja ahneus 

• Oma etu on taloudellisen toiminnan 
motivaatiotekijä, joka edistää henkilökohtaista 
hyvinvointia 

• … ja siten koko yhteiskunnan hyvinvointia 

 

• Ahneus on äärimmilleen  vietyä oman edun 
tavoittelua 

• … sellaista, joka aiheuttaa toisille kustannuksia 
tai vähentää heidän hyvinvointiaan 

• Se on toisilta riistämistä 

• … eikä siten yhteiskunnallisesti hyväksyttävää 



Erikoistuminen ja kaupankäynti markkinoilla  

• Kaupankäynti ei ole nollasummapeliä, vaan 

molemmat osapuolet hyötyvät 

– vaihdanta on vapaaehtoista toimintaa 

– … mikä perustuu luottamukseen ja 

omistusoikeuteen 

• Jokainen erikoistuu 

tuottamaan sitä,  

mitä parhaiten osaa 

 

 

Michael Schilkin, Kauppiaita-reliefi 

Kuva: Helsingin kaupungin taidemuseo 



Työnjako ja luottamus 

• Talous perustuu työnjakoon toisilleen vieraiden 

ihmisten kesken 

– maata ryhdyttiin viljelemään maata 10 000 – 12 000 

vuotta sitten 

• Ihminen on ainoa eläinlaji, joka luottaa vieraaseen 

lajitoveriin 

− muut tekevät yhteistyötä vain sukulaisten kesken 

 

Kuvat: 

Wikipedia 
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vuoden 1990 dollaria ostovoimapariteetein 
 Maailma ennen 

– köyhä  

 Maailma nyt 

– rikas 

– elintaso kasvanut 

16-kertaiseksi   

– hyvinvoiva 

– väkiluku kasvanut 

28-kertaiseksi 

– ihmisen elinikä 

kaksinkertaistunut 

– paino noussut 50 % 

Lähde: Angus Maddison, www.ggdc.net/maddison 

Maailman elintaso (kokonaistuotanto/väkiluku) vuosina 

0-2000 



Teknologian kehitys ja maailman väkiluku 

Lähde: Fogel (1999), Rouvinen, Vartia ja Ylä-Anttila (2007) 

Dekkarikirjallisuuden historia: 

- Tuhannen ja yhden yön tarinat 

1300-1400 

- Ming-dynastia Kiinassa 1400-1600 

- moderni kirjallisuus 1850-> 

   Edgar Alan Poe 

   Arthur Conan Doyle 



Markkinat ja yhteiskunnan hyvinvointi: ”näkymätön käsi”  

Tuotteen kysyntä 

= arvo ostajille 

= arvo yhteiskunnalle 
 

Tuotteen tarjonta 

= kustannus myyjille  

= kustannus 

yhteiskunnalle 
 

Tuotteen määrä 

Tuotteen 

hinta 



Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta (eli lainoja) 

investointeihin  

Lainojen kysyntä 

investointeihin 
 

Lainojen tarjonta 

säästämisestä 
 

Lainojen määrä 

Korko 



”Wall Street”: Maailmantalouden voimakas kasvu lisäsi 

rahoituksen tarjontaa ja laski korkoja rahoitusmarkkinoilla … 

Lähde: Caballero, Farhi ja Gourinchas, American Economic Review 2008 



… ja loi kannusteen luoda korkeakorkoisia mutta 

riskipitoisia sijoituskohteita: subprime-asuntoluotot 

PANKKI
ASUNTOLUOTTO-

- Perii palkkion
- Myy luoton eteenpäin

- Myöntää luoton
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Aika . . .

14 15 16 17 25 26 27 28 29 30

. . .

Erillisyhtiö
- Laskee liikkeeseen

omaisuusvakuudellisia
jvk-lainoja

Jvk-viipale nJvk-viipale 1 Jvk-viipale 2

Sijoittajat

- Kantavat tappiot
arvopapereiden arvon
laskusta

. . .

Asuntolaina-

hyvin pitkäksi ajaksi

Kotitalous

- Perii palkkion

- Ei pysyvää suhdetta 

myyntimies

- Ottaa luoton
- Sitoutuu velanhoitoon

 Asuntovelalliset joutuvat maksuvaikeuksiin,
liikkeeseen laskettujen arvopapereiden arvo laskee

INVESTOINTIPANKKI - Paketoi luoton muiden  
 vaateiden kanssa

kerää muhkeat palkkiot 
- Investointipankin johto

- Siirtää erillisyhtiöön

- Voi muuttaa luokituksia
Luottoluokittaja

- Perii palkkion konsultoin-
nista ja luottoluokituksista

myöhemminLuottoriski-

vakuuttaja

- Antaa vakuutuksella
lisäturvaa

- Perii palkkion

Lähde: Antti Suvanto, Suomen Pankki 



Tämä ”varjopankkijärjestelmä” kaatui, kun asuntojen hinnat 

laskivat, ja aiheutti nykyisen talouskriisin 

Kokonaistuotanto (bkt-indeksi 2000 = 100) 

Lähde: Erkki Liikanen, Suomen Pankki 



Onko ihminen ahne? Kokeellisen taloustieteen 

opetuksia 

• Henkilö A saa tietyn 

summan rahaa 

jaettavaksi henkilön B 

kanssa 

• A voi tarjota B:lle mitä 

jakoa tahansa 

• … mutta jako toteutuu 

vain jos B hyväksyy 

tarjouksen 

• Muussa tapauksessa 

kumpikaan ei saa 

mitään  

Kuva: http://www.mpg.de/794224/W006_Culture-Society_080-085.pdf 



Havaintoja tuhansista kokeista (jakosumma 100) 

• Jakosuhde keskimäärin: 60 – 40 

– Tarjouksista keskimäärin 15 prosenttia hylätään 

• Itsekkyys lisääntyy jaettavan summan 

kasvaessa 

– Wall Street? 

• Lapset: 70 – 30 

– 3 - 4-vuotiaat ovat vielä itsekkäitä, mutta jo 7 - 8-

vuotiaat käyttäytyvät epäitsekkäästi 

• Primitiiviset kulttuurit: 85 – 15 

• Simpanssit: 99 – 1 

 

 

Kuva: http://www.mpg.de/794224/W006_Culture-Society_080-085.pdf 



Elintaso, hyvinvointi ja … 

Lähde: Tilastokeskus 



Elintaso, hyvinvointi ja … rikollisuus 

Lähde: Tilastokeskus 



Lopuksi 

• Talous on väline hyvinvoinnin 

kasvattamiseen 

• Oma etu on motivaatiotekijä, 

joka on kanavoitava yhteisen 

hyvän edistämiseen  

– kasvatus ja koulutus 

– kirjoitetut ja kirjoittamattomat 

säännöt 

• Ahneus sellaista oman edun 

tavoittelua, joka ei edistä 

yhteistä hyvää 

– hyvää ainesta dekkareille mutta 

myrkkyä luottamukselle, 

yhteistyölle ja taloudelle 

 


