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V

äitöskirjani kuvaa tulojen ja hyvinvoinnin
jakaumien muutosta suomessa. Mielenkiinnon
kohteena on erityisesti 1990luku – ajanjakso,
jolloin suomi koki sekä vakavan taloudellisen
laman että laman jälkeisen nousukauden. ky
seinen ajanjakso on erittäin mielenkiintoinen
tulonjaon näkökulmasta; sosiaaliturvan leik
kaukset, työllisyyden vaihtelut ja kotitalouksien
tulojen muutokset näkyvät tuloeroja ja köy
hyyttä kuvaavissa mittareissa.
perinteisesti hyvinvoinnin mittaaminen pe
rustuu käytettävissä oleviin tuloihin. on kui
tenkin terveellistä kyseenalaistaa tämä perinne,
sillä on olemassa muitakin tapoja mitata hyvin
vointia. Voidaankin kysyä, antaako pelkkiin
tuloihin perustuva mittaus oikean kuvan hyvin
voinnista ja sen kehityksestä?
tässä työssä laajennetaan tulokäsitettä liit
tämällä siihen myös muita hyvinvointiin vaikut
tavia tekijöitä, kuten kotitaloustyön arvo. tu
lokset osoittavat, että käsityksemme tuloeroista
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ja hyvinvoinnin jakautumisesta muuttuvat, kun
perinteinen tulokäsite laajenee. Vaikka katsom
me hyvinvointia uusista näkökulmista, pysyy
kehityksen trendi ajassa kuitenkin samana: eri
arvoisuus on kasvanut voimakkaasti 1990lu
vun puolivälistä lähtien.
Väitöskirjan neljässä artikkelissa haetaan
vastausta seuraaviin kysymyksiin: onko kotita
louksien sisällä tuloeroja? Miten 1990luvulla
toteutetut kannustinloukkuuudistukset vai
kuttivat tuloeroihin? Miten kotitaloustyön arvo
muuttaa käsitystämme tuloeroista? Miten las
ten hyvinvointi on muuttunut 1990luvulla?
artikkeleissa käytetään neljää suomen tilasto
keskuksen keräämää empiiristä aineistoa: ku
lutustutkimusta, ajankäyttöaineistoa, tuloai
neistoa sekä tulonjakotilastoa.

Lasten hyvinvointi 1
lasten hyvinvoinnin kehitystä ja jakaumaa kä
sitellään artikkelissa ’lasten hyvinvointi: tulot
ja ajankäyttö suomalaisissa perheissä 1990lu
vulla’. lasten hyvinvointiin katsotaan keskei
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sesti vaikuttavan perheen tulotaso ja vanhem
pien käyttämä aika lasten kanssa. tulokset
osoittavat, että samaan aikaan, kun tuloerot
kasvoivat, kasvoi myös lasten hyvinvoinnin kui
lu alimpien ja ylimpien tulokymmenysryhmien
välillä. lasten hyvinvointi on epätasaisemmin
jakautunut vuonna 2000 kuin vuonna 1988.
suomalaiset lapset kohtaavat 2000luvulla ja
kautuneen ja eriarvoistuvan yhteiskunnan.
kaikkein alimpaan tulokymmenysryhmään
kuuluvien vanhempien lapset ovat erityisen
heikossa asemassa. ryhmässä on paljon yksin
huoltajavanhempia, työttömyyttä ja vanhemmat
ovat alhaisesti koulutettuja. ylimpään tulokym
menysryhmään kuuluvien vanhempien lapset
taas kasvavat useammin kahden aikuisen talou
dessa, jossa vanhemmat ovat töissä ja hyvin
koulutettuja. lapsia on enemmän alimmassa
tulokymmenysryhmässä kuin ylimmässä.
tulokset näyttävät myös, että kokonaisaika,
jonka vanhemmat käyttävät lasten kanssa, on
lisääntynyt. Myös ero äitien ja isien ajankäytös
sä on kaventunut. näiden seikkojen voidaan
olettaa lisäävän lasten hyvinvointia. toki äidit
käyttävät edelleen huomattavasti enemmän ai
kaa lasten hoitoon kuin isät. ajankäytön erot
eri väestöryhmien välillä ovat huomattavat ja
monessa tapauksessa vahvistavat tulojen perus
teella katsottavaa hyvinvoinnin epätasaista ja
kautumista.

Kannustinloukku-uudistukset
suomessa toteutettiin kannustinloukkutyöryh
män ehdotusten perusteella kannustinloukku
uudistuksia vuosina 1996–1998. uudistusten
tarkoituksena oli lisätä työn kannustavuutta ja
vähentää riippuvuutta sosiaaliturvasta. artik
kelissa ’suomen kannustinloukkuuudistusten
tuloerovaikutukset’ keskitytään arvioimaan

mainittujen uudistusten vaikutusta tulojen ja
taloudellisen hyvinvoinnin jakaumaan laske
malla uudistusten vaikutuksia työn tarjontaan.
tässä artikkelissa laskelmat suoritetaan mikro
simulointimallia käyttäen, jolloin voidaan erot
taa kannustinloukkuuudistukset sekä saman
aikaiset verouudistukset muista tuloihin vai
kuttaneista tekijöistä.
artikkelissa tulokset lasketaan ensin ilman
käyttäytymismuutoksia ja seuraavaksi käyttäy
tymismuutosten kanssa eli työn tarjontavaiku
tukset huomioiden. laskelmat osoittavat, että
ilman käyttäytymismuutoksia keskimmäisten ja
ylimpien tulokymmenysryhmien keskitulot
nousevat enemmän kuin alempien tulokymme
nysryhmien keskitulot. tämä viittaisi siihen,
että keski ja suurituloiset olisivat hyötyneet
uudistuksista enemmän kuin pienituloiset. kun
katsotaan myös käyttäytymismuutosten vaiku
tuksia, on kuitenkin selvää, että uudistuksilla
ei ole juuri lainkaan ollut tuloerovaikutuksia.
Vaikutusta ei ole ollut myöskään alimpien tu
lokymmenysryhmien keskituloihin. tutkimuk
sessa oletetaan, että oikeudenmukaisuusperiaat
teen näkökulmasta kannustinloukkujen purka
misen tulisi onnistuessaan vähentää tuloeroja
ja siten tasoittaa taloudellisen hyvinvoinnin ja
kautumista ja mm. lisätä tuloja alimmissa tulo
kymmenysryhmissä.

Kulutusmahdollisuudet
artikkelissa ’kotitaloustyön arvo ja tuloero
muutokset suomessa 1979–2000’ tutkitaan
palkattoman kotitaloustyön arvon vaikutusta
tuloeroihin ja taloudelliseen hyvinvointiin. ko
titaloustyö määritellään tässä käytetyn ajan pe
rusteella ja aika arvotetaan kunnallisen kodin
hoitajan palkalla. kotitaloustyön arvo lisätään
yksilön ja/tai kotitalouden käytettävissä oleviin
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tuloihin ja tätä uutta tuloa kutsutaan kulutus
mahdollisuuksiksi. kulutusmahdollisuuksilla
tarkoitetaan tavaroita, palveluksia ja hyödyk
keitä, joita voi joko ostaa markkinoilta tai val
mistaa kotona kotitaloustyön kautta. artikkeli
keskittyy kuvaamaan tuloeromittareiden ja tu
lokymmenysryhmien keskitulojen muutoksia
ns. perinteisen käytettävissä olevan tulon ja ku
lutusmahdollisuuksien välillä.
tulosten perusteella on selvää, että kotita
louksissa tehtävä tuottava työ lisää kulutus
mahdollisuuksia kaikissa tuloryhmissä. kotita
loustyö täten lisää taloudellista hyvinvointia.
kulutusmahdollisuudet ovat tasaisemmin ja
kautuneet kuin perinteiset käytettävissä olevat
tulot. Myös köyhyyttä kuvaavat mittarit laske
vat. tämä tarkoittaa sitä, että kotitaloustyö
muodostaa erittäin keskeisen osan pienituloi
siin kuuluvien yksilöiden ja kotitalouksien ku
lutusmahdollisuuksista. tulokset osoittavat
myös, että naiset kompensoivat miehiin verrat
tuna matalampia palkkoja tekemällä enemmän
kotitaloustyötä kuin miehet. käsityksemme tu
loeroista muuttuu siis huomattavasti, kun siir
rymme katsomaan kulutusmahdollisuuksia
perinteisen tulokäsitteen sijaan.

Kotitalouksien sisäiset tuloerot 2
artikkelissa ’taloussuhdanteet, instituutiot ja
tulonjako: voiko kotitalouden sisäinen eriarvoi
suus selittää suomalaisen tulonjaon muutoksia
1990luvulla?’ selvitetään, miten muutokset
taloudellisessa tilanteessa ja talouden eri insti
tuutioissa ovat vaikuttaneet kotitalouksien si
säisiin tuloeroihin. kotitalouksien sisäiset tu
loerot tarkoittaisivat hyvinvointieroja saman
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kotitalouden yksilöiden välillä. käytetty kulu
tustutkimusaineisto sisältää, paitsi kotitalous
tasoista tietoa, myös yksilökohtaista tietoa, joka
mahdollistaa kotitalouden sisäisten erojen tar
kastelun. saadut tulokset antavat hyvin vähän
tukea sille, että kotitalouksien sisäiset tuloerot
olisivat muuttuneet 1990luvulla. kotitalouk
sien sisäiset tuloerot eivät ole myöskään vahvis
taneet 1990luvun lopun yleistä tuloerojen
kasvua. syyt, jotka ovat johtaneet kasvaneisiin
tuloeroihin suomessa, tulee siis löytää muualta
kuin kotitalouksien sisäisten tuloerojen kas
vusta.

Lopuksi
yhteiskunnallisessa keskustelussa hyvinvointi
on paljon esillä, varsinkin nyt kun tuloerot ja
köyhyys näyttävät kasvavan jatkuvasti. olisi
muistettava, että resurssien epäoikeudenmu
kainen jakautuminen on monitahoinen riski,
niin koko yhteiskunnalle kuin jokaiselle yksit
täiselle kansalaisellekin. joudumme viimekä
dessä vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on
oikein? Mikä on oikeudenmukaista ja mikä on
ihmisarvon mukaista?
tämä väitöskirja osaltaan pyrkii tekemään
näkyväksi sen, miten tietyt, jo tehdyt päätökset,
ovat vaikuttaneet taloudellisen hyvinvoinnin
jakautumiseen maassamme. jotta osaamme
tehdä nyt ja tulevaisuudessa hyvinvointiin oi
keudenmukaisella tavalla vaikuttavia päätöksiä,
on ensin otettava opiksi menneisyydessä tehty
jen päätösten vaikutuksista. Mitä olemme saa
neet aikaan ja mikä on muuttunut? olemmeko
oikeilla jäljillä vai tarvitsemmeko uuden suun
nan ja siten parempia päätöksiä? huonosti val
mistellut uudistukset toimeenpanoongelmi
neen rapauttavat luottamusta koko hyvinvoin
tivaltion uskottavuuteen ja kestävyyteen. 

