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Esityksen taustaa 
  Vuosien 2008-2009 talouslama käynnisti 

maailmanlaajuisen keskustelun huippurikkaista ja heidän 
elämäntavoistaan, varsinkin pankkiirien 

  Keskustelu levisi koskemaan yleisemmin tuloerojen ja 
varallisuuserojen vaikutuksia, mm. Economist lehden 
erikoisnumero 2011 ”The Rich and the Rest” 

  Analyyttisimmästä päästä käynnistynyttä keskustelua oli 
lääkäreiden Richard Wilkinsonin ja Kate Pickettin (2009)  
kirja ”The Spirit Level”, suomeksi HS-kirjat Tasa-arvo ja 
hyvinvointi  



Tuloerojen kehitys maailmassa 
  OECD:n julkaisemien tilastojen mukaan rikkaiden ja köyhien 

välinen kuilu leveni OECD-maissa vuosina 2007-2010 enemmän 
kuin edeltävinä 12 vuotena, jos mittarina käytetään markkinoilta 
saatuja tuloja.  

  Tulontasausmekanismit kuten työttömyysturva onnistuivat 
kuitenkin estämään käytettävissä olevien tulojen jakautumisen 
voimakkaan kasvun 

   Ongelmana on kuitenkin ollut, että valtaosassa OECD-maista 
tulojen tasaukseen on yhdistynyt julkisen sektorin 
velkaantumisen huomattava kasvu. 



Käytettävissä oleviin tuloihin perustuvien ginikertoimien kehitys mittarina 
OECD-maiden ginikertoimien keskiarvo, 1980-luvun puoliväli 100 



Tulot ovat kasvaneet kehitysmaissa 
  Koko maailman tasolla tuloerot ovat selkeästi 

vähentyneet 1970-luvun alusta vuoteen 2010, jos 
kehitys lasketaan ottaen huomioon maiden väestöjen 
kokoerot eikä  laskien keskiarvoa maakohtaisista 
ginikertoimista 

   Vaikka tuloerot eivät ole kaventuneetkaan 
kehitysmaiden kuten Kiinan sisällä, tulotason yleinen 
nousu  kehitysmaissa on tasannut maailmanlaajuisesti 
tuloeroja  

  Myönteinen kehitys näkyy myös tuoreimmissa 2013 
YK:n Inhimillisen kehityksen indeksissä (UNHDR 
2013)  



 Maailman maiden jako, jos vallan perustana 
tuloerot (1) 

  Rahaeliitin hallitsemat (gini>50, tulo-osuus>40%) mm. 
Etelä-Afrikka, Namibia, Angola, Sambia, Ruanda, Keski-
Afrikan tasavalta, Brasilia, Meksiko, Chile, Bolivia ja 
Columbia 

  Rikkaiden ja vauraan keskiluokan hallitsemat (gini > 40, 
tulo-osuus 28-33%) mm. Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja 
Turkki 

  Keskiluokan hallitsemat (gini>34, tulo-osuus<28%) mm. 
Saksa, Englanti, Italia, Espanja,  Puola, Viro, Latvia, 
Liettua, Irlanti, Sveitsi, Kreikka, Kanada 



Maaailman maiden jako, jos vallan 
perustana tuloerot (2) 

  Tasaisen köyhyyden maat (gini <40, tulo-osuus 
<35%, runsaasti aliravittuja) mm. Intia, Pakistan, 
Bangladesh, Tansania, Mali, Senegal,  Niger, Sudan 

  Tulonjaon perusteella tasa-arvoiset (gini <30, tulo-
osuus<25%) mm. Pohjoismaat, Tsekki, Slovakia, 
Belgia, Itävalta, Slovenia  

  Kiintoisa erikoistapaus on Saksa, missä ginikerroin 
on 41, mutta rikkaimpien tulo-osuus on vain 22%. 
Saksaa voi kutsua keskiluokan hallitsemaksi käyhän 
siellä lähinnä ulkomailta tulleen vähemmistön 
maaksi. 



 Kenen valta varallisuuden perusteella? 
  2010 puoli prosenttia maailman väestöstä hallitsi noin 

kolmannesta maailman yksityisestä varallisuudesta, 
rikkain prosentti 43% ja rikkain 10% 83%. Maailman 
köyhimmällä 50%:lla on vain 2% maailman 
varallisuudessa.  

  Menneen kehityksen pohjalta on ennakoitu, että 
maailman varallisuus kasvaa noin 4,8 prosenttia 
vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana, mutta 
miljonäärien varallisuus tulisi lisääntymään melkein 
kaksinkertaisella nopeudella. 



Missä rikkaimmat asuvat ja mistä heidän 
rikkautensa ovat peräisin 

  Varakkain puoli prosenttia asui 2010 ennen kaikkea 
Yhdysvalloissa. Siellä heistä asui 41%.  

  Japanissa asuvien osuus oli 10% ja Kiinassa asui 3%.  
  Vain 16% rikkaimmista oli perinyt omaisuutensa . 

Valtaosa eli  47% rikkaimmista oli yrittäjiä.  
  Rikkaimmista 23% oli rikastunut palkkioillaan. Heitä 

olivat mm. USA:ssa  huippupalkkoja saavat lääkärit. 



Miten tulo- ja varallisuuseroihin pitäisi 
suhtautua? 

  Richard Wilkinson ja Kate Pickett (2009) pyrkivät 
osoittamaan tilastoilla, että yhteiskunnan ongelmat 
kytkeytyvät yhteiskunnan epätasa-arvoisuuteen, eivät 
niinkään sen vaurauteen 

  Johtopäätökset liian suoraviivaisia. Ennen kaikkea 
maailmantalouden pirullinen peruslaki vaikuttaa olevan 
nyt: rikastu tai surkastu.  

  Ottaen huomioon kansalliset tulojen jakomekanismit, 
kaikkien ei onneksi tarvitse menestyä 
maailmanmarkkinoilla. Mutta jos maassa vähän 
menestyjiä, surkastuminen kohtaa kaikkia.  



Neljä globaalin menestyksen kulmakiveä 
  Innovatiivinen ja laadukas tuote: tehdään hyvin sitä, mille 

tarvetta ja kysyntää 
  Osaava: osataan tehdä tehokkaasti ja markkinoida 
  Suuren mittakaavan tuotanto: yksikkökustannus matala 
  Halvat kustannukset: halpa työvoima ja raaka-aineet  
Kolumnivieras Saku Tuominen Kauppalehdessä 26.8.2013: 
Olemme siirtyneet maailmaan, jossa sietokykymme 
vaikeutta, hitautta, epäselvyyksiä ja virheitä kohtaan on 
nolla…Kun nuori suomalainen startup tekee verkkopalvelua 
pienellä budjetilla, kaiken tulee toimia yhtä moitteettomasti 
kuin facebookissa 



Onko markkinausko ratkaisu? 
  Markkinauskovaisten yleislääke globaalin 

talousjärjestelmän ongelmiin ”vähemmän säätelyä ja 
monopoleja” 

  Kaikenlaisen suosimisen poistamisen riskinä meritokratia 
eli osaamisen ja varakkuuden yhdistymiseen perustuva 
yläluokka 

  Olisiko koulutuksesta maksettava sen mukaan, kuin siitä 
on odotettavissa myöhemmin tuloja? Tämä periaate on 
toteutunut mm. Yhdysvaltojen lääkärikoulutuksessa.   
Tämä koulutus on niin kallista, että vain varakkailla kuten 
lääkäreiden lapsilla on siihen varaa. 



Rikkaita arvostavat USA ja Kiina menestyvät 
  Neljässä  globaalia menestymistä määrittelevässä 

tekijässä edistymistä suosii kilpailuhenkisyys ja 
rehellisellä tavalla rikastumisen arvostaminen 

  Epärehellisyys tai epäreiluus johtaa luottamuspulaan ja 
tärkeiden yhteistoiminnan verkostojen hajoamiseen – 
sosiaalisen pääoman hupenemiseen 

  Hävittävätkö suuret erot tuloissa ja omistuksissa lopulta 
myös luottamuksen ja rehellisyyden edellytykset? 
Uhkaako rikkaiden ja meritokraattien nöyristelyyn 
perustuva klienttitalous?   



EU on ongelmallinen yhdistelmä 
markkinauskovaisuutta ja perinteisten 
kansallisten hyvinvointivaltioiden 
puolustamista 

  Ideologisella tasolla asiantuntijoiden ohjailu ja säätely 
tuomitaan yleisesti EU:ssa totalitarismina. Tältä pohjalta 
markkinauskovaiset ovat saaneet yliotteen julkisissa 
hankinnoissa ja EU:n kauppapolitiikassa. 

   Hyvinvointivaltioideologia kukoistaa EU:n muussa 
yrityksille ja valtioille velvoitteita luovassa 
säädöstehtailussa.   

  Näiden kahden ajattelutavan yhdistäminen 
velkaantumatta on hyvin vaikeaa. Saksa onnistunut mm. 
halvoilla maahanmuuttajilla. 



Voidaanko rikastumisen pakosta päästä irti? 
  Periaatteessa menestymisen pakkoa voitaisiin ainakin 

lieventää maailmanlaajuisesti sovittavalla tulo- ja 
varallisuusveroilla.    

  Ilmeisesti monet menesty tai tuhoudu pakkopaidassa 
elävät kokisivat matalammat mutta tasaisemmat ja 
paineettomasti hankitut tulot nykyistä 
oravanpyöräänsä parempina 

  Neljää menestyksen edellytystä on kuitenkin vaikea 
kiertää muuten kuin väliaikaisesti. Yksilö voi vetäytyä 
kerättyään varoja, valtio ei voi tätä tehdä 



 Globaali hyvinvointiyhteiskunta keskeinen 
missio EU:lle ilmastonmuutoksen torjunnan 
rinnalla? 

  Voidaanko hyvinvointia tasata muuten kuin siten, että 
poliittiset elimet jakavat rikkailta kerätyt verot?  

  Voidaanko hyvinvointieroja tasata vastuullisen 
rikastumisen sallimisella esim. hyviin tarkoituksiin 
sijoituksista tehtävät vähennykset, vrt. USA? 

Eli toimiiko esimerkiksi seuraava periaate: 
Jos henkilön muita selvästi korkeammat tulot perustuvat 
toisille ja varsinkin yhteiskunnassa heikoimmassa 
asemassa oleville tuotettuun hyötyyn ja luonnonvarojen 
kestävään käyttöön, tällaiset tulot ovat hyväksyttävissä. 



Hankalia kysymyksiä (1) Mikä on 
kohtuullinen kulutus toisten varoilla eläville? 

  Riittääkö, että kaikki omaavat perusvälineet henkiseen 
kehitykseen: hyvä pohjakoulutus, terveellinen ravinto, 
kohtuullinen asuminen, elämykset ja tieto internetin 
kautta? 

   Onko kohtuullinen asumispinta-ala henkeä kohti 10 vai 
40 neliömetriä?  

  Ovatko suuret erot eliniässä hyväksyttäviä, jos hengissä 
pitävä terveydenhuolto on erittäin kallista?   

  Onko vain ei toisten varoilla elävillä lupa hankkia 
luksustuotteita esim. lentomatkailu?  



Hankalia kysymyksiä (2): Kuinka edistää 
varojen hyviä kaikkia hyödyttäviä  käyttöjä? 

  Jos tulot on vain jaettu tasaisemmin, ohjautuvatko ne 
hyvään käyttöön? 

   Pitäisikö harhaanjohtamisesta rangaista? Tulisiko 
myyjän tai valmistajan veroja nostaa, jos ostajat 
yleisesti esimerkiksi vuoden tai kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua katuvat hankintojaan?  

  Vai uskotaanko tuotetun hyödyn arviointi 
asiantuntijoille ja heidän suositustensa pohjalta 
poliitikoille kuten tupakkatuotteiden  verotuksen 
tapauksessa? 



Rikkaiden motiivit 
  Jo elämän perusmukavuudet varmistaneelle rikkaalle 

tärkein motiivi on ilmeisesti se, mistä 1980-luvulla käytin 
nimeä tavarankokoamispeli  

  Kuten urheilija tavoittelee parhaan asemaa, siten 
rikkaalle on olennaista hänen suhteensa ja asemansa 
muiden rikkaiden tai muuten hänen arvostamiensa 
joukossa.  

  Toisten rikkaiden ja arvostettujen verkoston tuki on 
monesti äärimmäisen tärkeä myös rikkauksien 
kokoamisen kannalta mm. varakkaiden kiinalaisten 
maailmanlaajuinen verkosto.  



Valta ja vapaudet, joita köyhemmillä ei ole 
  Mercedes-Benzillä huristeleva Danhammer 

pysäköityään kahdelle invalidipaikalle: ” Minä valtaan 
yleensäkin kaksi parkkiruutua. Ajan aina parkkiin siten, 
että Mersun merkki on kahden ruudun välissä. Usein 
otan kaksi lippua pysäköintiautomaatista. Jos jätän 
auton yhteen ruutuun, niin siihen tulee toinen auto 
viereen ja joku puupää lyö ovellaan autoani. 

  Economist (2011) esittää samansuuntaisen esimerkin 
kuvalla, missä kaksi huippurikasta naista istuu autossa 
turvavyöt auki. Lehden kommentin mukaan vain 
köyhät käyttävät turvavöitä. 



Superrikkaiden elämäntapojen ja 
köyhempien kadehtimien asioiden sivusto 
http://www.bornrich.com/richfiles 

  Sivustolla käydään systemaattisesti läpi maailman 
huippurikkaiden omistuksia mainiten erityisesti jahdit, 
kalliit autot, palatsiasunnot,   yksityiset saaret, 
lentokoneet ja sukellusveneet. Maininnan kohteina 
ovat kuitenkin myös rikkaiden tekemät lahjoitukset 
hyväntekeväisyyteen. 

  Sivujen rahoitus perustuu superrikkaiden helpommin 
jäljiteltävissä olevia ylellisyyksiin kuten kelloihin, 
lemmikkieläimiin, harrastuksiin mm. golf ja 
kaikenlaisiin kaupattaviin arkea juhlistaviin tuotteisiin. 



Huippurikkaiden elämäntyylistä 
  Rikkailla on tyypillisesti heistä riippuvien henkilöiden 

hovi 
  Huippurikkaat pukeutuvat ja käyttäytyvät nykyisin 

tyypillisesti hyvin rennosti. He saattavat kuitenkin vaatia 
hoviltaan ja varsinkin heitä palvelevilta hovin 
ulkopuolisilta hyvin tarkasti heidän toiveittensa 
noudattamista ja äärimmäistä siisteyttä 



Huippurikkaat ja taiteilijat 
  Modernien taiteilijoiden elämäntyylissä on paljon 

samaa, mitä myös huippurikkaat haluavat edustaa. 
Minimalismia edustavalla taiteilijalla on rohkeutta 
panna lähes tyhjälle kankaalle 10000€ hintalappu ja 
rikkaalla on rohkeus rahaa halveksivassa 
vapaudessaan ostaa se tähän hintaan. 

  Erityistä nautintoa kalliissa taidehankinnoissa edustaa 
mahdollisuus määrätä, mikä on arvokasta. Tämä toki 
tapahtuu yleensä nykytaiteen arvostettujen tuntijoiden 
suosituksia kuunnellen, jottei tulisi nolatuksi ostamalla 
kalliilla ”kitchiä”. 



Art of the elite? One of Damien Hirst's 'spot 
paintings' fetched over £1m at the Sotheby's 
auction. Photograph: Katie Collins/PA 



Rikkaiden venäläisten suosikki, Francis 
Bacon 




