
Suomalaisten väliset toimeentuloerot ovat kasvaneet jo neljänä vuonna peräkkäin. Ero-
jen kasvu johtuu lähes yksinomaan siitä, että parhaimmassa taloudellisessa asemassa
oleva 10 prosenttia suomalaisista on lisännyt eroa muihin. Syynä on omaisuustulojen
voimakas kasvu. Osingoista ja myyntivoitoista noin 70 prosenttia keskittyy suurituloi-
simmalle kymmenesosalle. Toinen lamanjälkeisten vuosien muutos on pienempi, mutta
sosiaalipolitiikan kannalta merkittävä: pienituloisin 50 prosenttia suomalaisista on me-
nettänyt asemiaan tulonjaossa. Selvimmin näin on käynyt pienituloisimmalle 20 pro-
sentille. Pienituloisimpien suhteellinen asema on heikentynyt, vaikka heidän reaalinen
ostovoimansa onkin laman jälkeen hienokseltaan kasvanut. 

Mikä tässä on ongelma? Vaikka taloudellinen eriarvoisuus kasvaa, Suomi on edelleen
tasaisen tulonjaon ja vähäisen köyhyyden maa. Omaisuustulojen voimakas kasvu liittyy
talouden ripeään kehitykseen. Suomeen on syntymässä vauras väestönosa. Varallisuut-
ta kyllä ”valuu” vähitellen alaspäin tulojakautumassa, kunhan kansankapitalismi saa
jalansijaa. Sosiaalipoliittisesti tilanne ei ole ongelmallinen, koska myös alempien tulo-
luokkien reaalitulot ovat kasvaneet.

Tällainen suhtautumistapa lienee aika yleinen. Taloudellinen tasa-arvo ei enää tunnu
olevan yhtä tärkeä yhteiskunnallinen tavoite kuin ennen. Vaikka sitä haluttaisiinkin,
niin omaisuustulojen aiheuttama tuloerojen kasvu on hankala haaste. Siihen ei juuri ole
keinoja tarttua ilman, että saataisiin aikaan huomattavia kielteisiä vaikutuksia. 

Silti on tärkeätä pohtia, seuraako tuloerojen kasvusta myös ongelmia. Voi olla, että
seuraa.

Hyvinvoinnin taloustieteestä nousee vahva perustelu. Lisämarkka rikkaalle tuottaa
pienemmän hyvinvointiedun kuin lisämarkka köyhälle. Siksi talouden ja tuloerojen
kasvu kohdistuessaan jo ennestään suurituloisille ei tuota niin suurta hyvinvoinnin li-
säystä kuin jos se kohdistuisi pienituloisille. Tasainen tulonjako optimoi yhteiskunnan
kokonaishyvinvoinnin edellyttäen, että sillä ei ole muita haitallisia vaikutuksia. Kes-
kustelu tasa-arvon ja tehokkuuden mahdollisesta ristiriidasta osoittaa, että tällaisia
vaikutuksia saattaa olla, mutta se tulee näyttää erikseen. 

Toiseksi tuloerojen kasvu vaikuttaa pienituloisten suhteellista asemaa heikentävästi.
Euroopan unionin tapaan määritelty köyhien määrä on kasvanut vuoden 1994 jälkeen
noin 80 000 hengellä noin 200 000 henkeen. (Köyhiksi luetaan ne, jotka asuvat sellaisissa
kotitalouksissa, joiden käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti on vähemmän
kuin puolet väestön mediaanista.) Köyhät eivät ole jääneet jälkeen ainoastaan rikkais-
ta vaan myös keskituloisista. Heidän reaalitulonsa ovat nousseet hitaasti, jos lainkaan.
Eräänä syynä on, että sosiaaliturvaetuuksien taso ei ole seurannut keskimääräistä tulo-
kehitystä.

Kolmanneksi suuret tuloerot eivät aiheuta vain suhteellista köyhyyttä vaan saavat ai-
kaan myös absoluuttista köyhyyttä. Yhdysvalloissa lasten köyhyysaste oli vuonna 1994
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18,5 prosenttia, kun vastaava luku Suomessa oli 2,6 prosenttia Yhdysvaltain virallista
köyhyysrajaa käyttäen. Näin siitä huolimatta, että Yhdysvalloissa kansantulo henkeä
kohti oli vuonna 1995 reilut 9 000 dollaria eli runsaat 50 prosenttia suurempi kuin Suo-
men. Rikkaissa Yhdysvalloissa tulonjako on niin paljon epätasaisempi kuin Suomessa, et-
tä absoluuttinenkin köyhyys on siellä monin verroin yleisempää kuin meillä. Kyse ei ole
vain Yhdysvaltojen ja Suomen erosta, vaan absoluuttinen köyhyys on Suomessa pie-
nempää kuin monessa meitä rikkaammassa maassa siksi, että tulonjako on tasaisempi. 

Mitä muuta tuloerojen kasvusta voi seurata? Varmoja tutkimustuloksia on vähän,
mutta jotain tiedetään. Terveyden tutkimuksessa on keskusteltu vilkkaasti ns. Wilkin-
sonin hypoteesista, jonka mukaan tulonjaon epätasaisuus vaikuttaa väestön (keski-
määräiseen) terveydentilaan. Tasaisen tulonjaon maissa väestön terveydentila on pa-
rempi kuin epätasaisen tulonjaon maissa. Yhdysvaltojen osavaltioiden väliset rikolli-
suus- ja väkivaltaerot selittyvät osittain tulonjaon eroista. Sosiaalista liikkuvuutta kos-
kevassa tutkimuksessa on havaittu, että mahdollisuuksien tasa-arvoisuus toteutuu pa-
remmin maissa, joissa lopputuloksen (tulonjaon) tasa-arvo on toteutunut paremmin. Ta-
sainen tulonjako tuo lahjakkuusreservit käyttöön.

Tämänsuuntaiset tulokset eivät yllätä. Elinolojen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeätä
ei ole vain absoluuttinen taso, vaan sosiologiset tutkimukset osoittavat kerta toisensa jäl-
keen, että ihmisten hyvinvointi määräytyy sosiaalisten vertailujen kautta. Kun puhutaan
vauraista maista, suhteellinen asema tulonjaossa korostuu absoluuttisen tulotason kus-
tannuksella. Suomalaista köyhää ei lohduta se, että hän kuulee Afrikan absoluuttises-
ta köyhyydestä, koska hän vertaa itseään siihen hyvinvoinnin tasoon, jonka ympäröi-
mänä hän elää, mutta jota ei kykene saavuttamaan rahan puutteen vuoksi. Yhteiskun-
nassa yleisesti tavoitellut hyödykkeet (tavarat, palvelukset ja asemat) ovat köyhien ulot-
tumattomissa. Siinä vaiheessa, kun he kykenevät näitä hankkimaan, parempiosaiset ku-
luttavat jo uusia hyödykkeitä.

Tuloerojen kasvulla saattaa olla myös sosiaalisen pääoman kannalta haitallisia seu-
rauksia. Suomalaiset kokevat nykyiset tuloerot liian suuriksi. Jos ne edelleen kasvavat,
luottamus yhteiskunnallisten instituutioiden oikeudenmukaisuuteen saattaa heikentyä.
Vaarana on, että yhteisymmärryksen edellytykset heikentyvät, tulonjakoristiriidat kär-
jistyvät ja yhteiskunnalliset ongelmat kasvavat. Jos näin käy, kaikki suomalaiset ovat
menettäjiä.
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