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Kahden brittiläisen epidemiologin Richard 
Wilkinsonin ja Kate Pickettin (W&P) 
kirja The Spirit Level ilmestyi vuonna 
2009. Kirja perustui Wilkinsonin jo ai-
kaisemmin esittämään hypoteesiin, jonka 

mukaan tuloerot heikentävät terveyttä. Suuren suosion 
nopeasti saavuttanut yleistajuinen tietokirja vyörytti lu-
kijan eteen valtavan todistusaineiston siitä, ettei länsi-
maissa vaurastuminen enää lisää hyvinvointia. W&P:n 
mukaan taloudellisen kasvun korostaminen tasa-arvon 
kustannuksella nakertaa lähes kaikkien hyvinvointia. 

Richard Wilkinson on tutkinut terveyden yhteiskun-
nallisia ulottuvuuksia jo kolmen vuosikymmenen ajan ja 
julkaissut aiheesta useita artikkeleita alansa arvostetuim-
missa vertaisarvioiduissa lehdissä. Monet suomalaiset 
kollegat tuntevat Wilkinsonin selkeänä mutta kärjek-
käänä julistajana yleensä varovaisten numerotutkijoiden 
joukossa. Wilkinsonin elämänkumppani, Yorkin yli-
opiston epidemiologian professori Kate Pickett, on myös 
tunnustettu terveyserojen tutkija. 

HS-kirjat julkaisi The Spirit Levelin vuonna 2011 
nimellä Tasa-arvo ja hyvinvointi. Teos otettiin Helsingin 
valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikan 
oppiaineen pääsykoekirjaksi. 
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Heikki Hiilamo

Miksi tuloerot olisivat 
vaarallisia?

Yleistävällä teorialla oli tilausta länsimaissa, joissa 
vaurastuminen ei ole lunastanut enemmistön odotuksia 
onnellisemmasta ja terveemmästä elämästä. Kilpailua ja 
tehokkuutta kannattavat keskustelijat hyökkäsivät rajusti 
W&P:n tuloksia vastaan väittäen niiden olevan tieteen 
kaapuun puettua propagandaa. Tieteellistä kritiikkiä 
esitti sosiologian emeritusprofessori Peter Saunders, joka 
julkaisi kesällä 2010 keskustaoikeistolaiselta ajatushau-
tomolta Policy Exchangelta kirjan Beware False Prophets. 
Equality, the Good Society and The Spirit Level. 

Suomessa valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 
ylijohtaja Aki Kangasharju pyrki leimaamaan kirjan epä-
luotettavaksi mielipidekirjoituksessa jo ennen suomen-
noksen ilmestymistä. Vuorineuvos Gustav von Hertzen 
lisäsi ruutia lyttäämällä kirjan jaarittelevaksi poliittiseksi 
kannanotoksi perinteiseen vasemmistolaiseen ideolo-
giaan ja yritykseksi ”elvyttää ikivanha kauna rikkaita 
kohtaan ja siten lisätä kierroksia hyökkäykselle kapita-
lismia ja markkinataloutta kohtaan” vaalien alla.

Tutkimme yhdessä Olli Kankaan kanssa väittelyn ar-
gumentteja empiiristen aineistojen valossa ja päädyimme 
siihen, että W&P olivat enemmän oikeassa kuin kriitik-
konsa, joskin heidän hypoteeseissaan on myös ongelmia. 
Aikaisemmin tuloeroista ovat keskustelleet ennen muuta 
sosiaalipoliitikot ja taloustieteilijät. W&P:n kirjassa 
oli puolestaan uutta se, että se lähestyi aihetta kansan-
terveyden näkökulmasta. Kansanterveystieteen lähtö-
kohtana on yhteisön tarve suojautua vaaroilta, olivatpa 
ne ulkoisia (juomaveden bakteerit) tai elämäntapoihin 
sisältyviä (tupakointi).

***

Ovatko tuloerot todella sellainen hyvinvointiuhka, että sitä 
vastaan tarvittaisiin suojelutoimia? Yhteiskuntatieteiden 
yleinen ongelma on ennustuskykyisten teorioiden puute. 
Yhteiskunnallisia kysymyksiä ei ole mahdollista palauttaa 
luonnontieteiden tapaan alemman tason ilmiöihin: 
esimerkiksi vaalituloksia ei voida lukea geeneistä. 
Tuloerojen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa voidaan 
kiistellä loputtomasti mittareiden, alueiden (maiden, 
osavaltioiden) ja ajan (vuosien) valinnasta. Olennaisempaa 
olisi vähintään kuvata (jos ei ymmärtää) mekanismi, joka 
yhdistää syy–seuraus-suhteella kaksi ilmiötä toisiinsa.

Vuonna 2015 Social Science & Medicine -lehdessä 
ilmeistyi Pickettin ja Wilkinsonin kirjoittama katsaus, K
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joka pyrki osoittamaan universaalin syy-yhteyden 
tuloerojen ja terveyden välillä. Kaksikon mukaan suurten 
tuloerojen maissa ihmiset vertailevat itseään jatkuvasti 
toisiinsa. Tämä aiheuttaa stressiä ja heikentää terveyttä. 
Eriarvoisuus menee niin sanotusti ”ihon alle”. 

Mekanismi kuulostaa järkeenkäyvältä. Stressi yhtäältä 
alentaa vastustuskykyä ja toisaalta johtaa terveyden kan-
nalta kehnoihin selviytymiskeinoihin kuten päihteiden 
käyttöön, ylensyömiseen ja väkivaltaan. Stressi ei ole 
pahasta, jos ihminen voi kuitenkin tuntea hallitsevansa 
tilannetta. Stressi voi kannustaa hyvässä asemassa olevaa 
työntekijää tehokkuuteen ja tuloksiin, mutta se saattaa 
myös lannistaa työttömän ja syrjäytyneen.

Ioana van Deurzen kuitenkin tarkasteli niin ikään 
vuonna 2015 julkaistussa väitöstutkimuksessaan 
stressiteorian pätevyyttä muttei löytänyt sille tukea. 
Van Deurzenin mukaan suurten tuloerojen maissa 
ihmiset eivät vertailleet itseään toisiin sen enempää kuin 
muissakaan maissa. Stressiteorian sijaan van Deurzen 
esitti ja testasi teoriaa, jonka mukaan tuloerot vaikuttavat 
asukkaiden mahdollisuuksiin ja motivaatioihin. Suurten 
tuloerojen maissa olisi tämän teorian mukaan enemmän 
korruptiota, joka heikentäisi välillisesti terveyttä. 
Van Deurzenin tulosten mukaan tuloerot heikensivät 
tyytyväisyyttä nimenoman korruption lisääntymisen 
muodossa. 

Van Deurzen testasi myös hypoteesia, jonka 
mukaan tuloerot vaikuttaisivat eri tavalla eri asemassa 
oleviin ihmisiin. Tulosten mukaan hyvässä asemassa 
olevilla yksilöillä on enemmän itseluottamusta ja 
tulevaisuuden uskoa, jotka suojaavat heitä tuloerojen 
kielteisiltä vaikutuksilta. Tuloerot eivät näytä olevan yhtä 
vahingollisia kaikille, toisin kuin W&P ovat antaneet 
ymmärtää. 

***

Uusimmissa omissa tutkimuksissamme olemme tarkas-
telleet tuloerojen vaikutusta Suomessa kuntatasolla. Tu-
loerotutkimuksen pulmana on, ettei meidän ole mahdol-
lista tehdä kokeiluja. Sen sijaan olemme käyttäneet kiin-
teiden vaikutusten tilastollisia malleja, joilla tutkimme, 
miten tuloerot ja terveys vaihtelevat yhdessä kuntatasolla. 
Analyysiemme tulokset ovat samansuuntaisia kuin van 
Deurzenilla: kuntatason tuloerojen muutokset eivät ole 
yhteydessä terveyden muutoksiin. Sen sijaan kunnan 

suhteellisella köyhyydellä on vaikutusta terveyteen: mitä 
laajempaa suhteellinen köyhyys on kunnassa, sitä hei-
kompi on asukkaiden terveys. 

Näiden niin kutsuttujen ekologisten mallien puut-
teena on, ettemme tiedä, ovatko sairastuneet samoja 
henkilöitä, jotka ovat kokeneet tulojensa pienentymistä 
suhteessa muihin kunnan asukkaisiin. Muualla kunta-
tason ja yksilötason tietoa yhdistelevät tutkimukset ovat 
kuitenkin tulleet samoihin johtopäätöksiin: aluetason 
eriarvoisuuden muutokset eivät ole yhteydessä terveyden 
muutoksiin. 

Terveyden ja tuloerojen tutkimuksessa on edelleen 
suuria aukkoja. Emme toistaiseksi tiedä, mitä altistu-
minen tuloerojen kasvulle oikeastaan on ja missä se ta-
pahtuu eli mikä mekanismi tarkkaan ottaen yhdistää 
tuloerot ja terveyden. On myös epäselvää, miten pitkä 
altistuminen tuloerojen kasvulle voisi näkyä terveydessä. 
Entä kuinka pitkään kestää ennen kuin altistumisen vai-
kutukset alkavat näkyä? Kysymyksiin on erittäin tärkeä 
saada vastaus, sillä uusliberaali politiikka, talouden glo-
balisaatio ja teknologinen kehitys kasvattavat jatkuvasti 
tuloeroja maiden sisällä ja alueiden välillä. Siinä missä 
tuloerot ovat terveysvaara, meidän on saatava tarkempaa 
tietoa niiden vaikutusmekanismeista väestön suojelemi-
seksi.
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”Mitä laajempaa suhteellinen 
köyhyys on kunnassa, sitä hei-
kompi on asukkaiden terveys.”


