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Stakes on julkaissut (vuodesta
1995 lähtien) joka toinen vuosi
Palvelukatsauksen, joka kuvaa
kunnallisen palvelujärjestelmän
kehitystä, ongelmia ja uusia toi-
mintamalleja. Nyt se on saanut
rinnalleen myös joka toinen
vuosi ilmestyvän kansalaisten
hyvinvoinnin kehitystä seuraa-
van sarjan, jonka ensimmäinen
kirja julkistettiin Stakesin 10-
vuotisjuhlien yhteydessä viime
marraskuussa.

Matti Heikkilän ja Mikko
Kauton toimittama Suomalais-
ten hyvinvointi 2002 jakautuu
kolmeen osioon: elinolot ja nii-
den kehitys, hyvinvointipolitiik-
ka ja sen onnistuminen sekä so-
siaaliset ongelmat ja niihin vas-
taaminen. Pääpaino on artikke-
leissa, joita tukevat tilastolliset
tietonurkat. Kirjoittajina on 37
tutkijaa, pääosin Stakesista.

Elinoloja tarkastellaan ihmi-
sen elämänkaaren mukaan: erik-
seen lasten ja lapsiperheiden,
nuorten, työikäisten ja ikäänty-
neiden osalta. Toisessa osassa
dokumentoidaan viime vuosien
keskeisimmät sosiaali- ja terveys-
poliittiset reformit ja suomalais-

ten sosiaaliturvaa ja sosiaalipal-
veluja koskevat mielipiteet sekä
arvioidaan hyvinvointipolitiikan
eri osa-alueita: tulonjakoa ja
kannustimia, työttömien akti-
vointia, perheiden tukemista, al-
koholi- ja huumepolitiikan mur-
roksia ja pääkaupunkiseudun
polarisoitumista. Kolmas osa
keskittyy sosiaalisiin ongelmiin:
suomalaiseen köyhyyteen vertai-
levasta näkökulmasta, elämän-
laadun alueelliseen eriytymiseen,
sosioekonomisiin terveyseroihin,
asunnottomuuteen, suomalaisiin
juomatapoihin ja sukupuolistu-
neeseen väkivaltaan. Kirja päät-
tyy Matti Heikkilän ja Mikko
Kauton synteettiseen kuvaan
suomalaisten hyvinvoinnista
vuosituhannen alussa.

Kirjan pääviesti on myöntei-
nen: hyvinvointi on kohentunut
valtaosalla aikuisväestöä. Väes-
tön koulutustaso on noussut,
asumisen taso on parempi kuin
aikaisemmin ja keskimääräisellä
tulo- ja varallisuustasolla mitat-
tuna taloudellinen hyvinvointi
on lisääntynyt. Myös työikäisten
terveys ja ikääntyneiden toimin-
takyky ovat kohentuneet. Lisäk-

si suomalainen hyvinvointimalli
alentaa tehokkaasti köyhyyttä.
Tehtyjen tulonsiirtojen jälkeen
Suomessa on hyvin tasainen tu-
lonjako ja  köyhyys alhaisimpia
koko EU-alueen sisällä. 

Kuva kuitenkin himmenee,
kun suomalaisten köyhien tulo-
ja vertaillaan muiden Pohjois-
maiden köyhyysrajoihin: Suo-
men köyhät ovat pohjoisen Eu-
roopan köyhimpiä. Synkimmäl-
tä näyttää pienten lasten per-
heissä, jotka ovat jääneet ylei-
sestä tulokehityksestä jälkeen.
Pienituloisten lapsiperheiden lu-
kumäärä on kasvanut ja kymme-
nessä vuodessa lapsiperheiden
köyhyysaste on kaksinkertaistu-
nut.

Suomalaisten hyvinvointi
kovissa kansissa
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Suomalaisten hyvin-
vointi 2002 -kirjassa on
434 sivua ja kovat kan-
net. Stakes myy sitä
hintaan 23 euroa, tilata
voi esim. sähköpostilla
osoitteesta orders@sta-
kes.fi.  


