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HBL 11.7.1995
EU KEHOTTAA SUOMEA PÄÄSEMÄÄN EROON ALIJÄÄMÄSTÄ!
- Hallituksen tulisi mitä pikemmin päästä eroon suuresta julkisen talouden alijäämästä, sanotaan EU:n talous- ja valtiovarainministerien suosituksessa, joka annettiin Suomen hallitukselle Brysselissä maanantaina.
- Suosituksen mukaan EU:n valtiovarainministerineuvosto on erityisen tyytyväinen (Suomen) hallituksen lupauksiin leikata yritystukia ja sosiaalikuluja
mm. eläkkeitä.
HeSa 19.2.1998
KOTITALOUKSIEN TULOEROT KÄÄNTYIVÄT SUOMESSA LAMAN JÄLKEEN KASVUUN
SUURITULOISIMMAT KASVATTIVAT SUHTEELLISIA ANSIOITAAN 1996,
KÖYHIMPIEN TULOT SUPISTUIVAT
- Parhaiten toimeentuleva kymmenesosa sai vuonna 1996 20,2 prosenttia
kaikista käytettävissä olevista tuloista.
- Toimeentulotuki jäädytettiin ja työttömyyskorvausten indeksikorotukset jätettiin tekemättä, mutta lisäksi asumistukea karsittiin, lasten kodinhoidon tuki
laski ja sairauspäivärahoja heikennettiin.
HeSa 26.2.1998
EU ESITTÄÄ HARKITTAVAKSI PALKKAEROJEN KASVATTAMISTA
KOMISSIO POHTII KEINOJA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI
- Sosiaaliturvamaksujen alentaminen etenkin matalapalkkaisilla loisi komission mukaan lisää työpaikkoja.
HeSa 19.3.1998
SOSIAALIBAROMETRI: HYVINVOINTIYHTEISKUNTA ON JO MURENEMASSA
- Hyvinvointi on huono opiskelijoilla, pitkäaikaissairailla, nuorilla aikuisilla, yhden huoltajan perheillä, epävakaalla työuralla oleville, mielenterveysongelmaisilla, päihdeongelmista kärsivillä sekä ylivelkaantuneilla.
- Yhteiskunnassa on vakiintunut ryhmä, joka on työnnetty syrjään. Heidän
asioihinsa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Ryhmässä ovat ylivelkaantuneet,
päihdeongelmaiset ja mielenterveyspulmista kärsivät, joiden asema on heikentynyt kolmessa vuodessa selvästi.
HeSa 21.10.1998
ASUNNOTTOMIEN MÄÄRÄ KASVAA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA NOPEASTI
YHTEISMAJOITUSPAIKATKIN LOPPUMASSA, VAIKKA TALVEEN ON VIELÄ MATKAA
- Helsingin sosiaaliviraston koordinoimissa majoitustiloissa on ahtaampaa
kuin vuosiin.
- Asuntoloissa törmää yhä useammin ns. tavallisiin ihmisiin, joilla ei ole muita
ongelmia kuin asunnottomuus ja toisinaan työttömyys.
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- Yhteismajoituspaikkoja on Helsingissä 891 ja asuntohakemuksia on jonossa
pääkaupunkiseudulla 16 200. Helsinkiin on 10 000 hakemusta, Vantaalle 2
600 ja Espooseen 3 600 hakemusta.
HeSa 12.12.1998
KÖYHÄT OVAT KÖYHTYMÄSSÄ SUOMESSA LAMAN JÄLKEEN
- Huonommin toimeentulevan 40 prosentin käytettävissä olevat tulot ovat
vuodesta 1994 vuoteen 1996 alentuneet, kun taas parhaiten toimeentulevan
60 prosentin tulot nousseet. Tulojakauman keskivaiheilla nousu on ollut sangen pientä, mutta ylimmässä viidenneksessä jo huomattava.
- Sosiaaliturvan vaikutuksen pieneneminen on pääsyy siihen että väestön
toimeentuloerot ja suhteellinen köyhyysaste ovat kasvaneet laman jälkeen.
Bruttoansantuote on kasvanut voimakkaasti kun taas sosiaalimenoja on leikattu.
HeSa 16.12.1998
YHÄ USEAMMAT TARVITSEVAT MYÖS KIRKON KRIISIAPUA.
SADAT JONOTTAVAT ILMAISRUOKAA HELSINGISSÄ
HeSa 29.1.1999
EU-KOMISSIO: SUOMEN TALOUDELLA MENEE HYVIN
- Komissio huomauttaa huomattavasta rakenteellisesta työttömyydestä.
- Komissio on tyytymätön Suomen korkeisiin suoriin veroihin ja sosiaalietuihin. Komission mukaan ne nostavat työllistämiskynnystä ja hillitsevät työttömien intoa hakeutua töihin.
- Komissio kehuu Suomen talouden rakenneuudistusta.
HeSa tammikuu 1999
TÄNÄKIN VUONNA SULJETAAN NOIN 80 KOULUA
- Ennätysvuonna 1993 suljettiin 133 koulua. Kunnat lakkauttavat kouluja
säästösyistä ja usein liian köykäisin perustein.
HeSa 16.1.1999
KUUSI KUNTAA KAAVAILEE TAAS OPETTAJIEN LOMAUTUKSIA
- OAJ:n kartoituksen mukaan opettajien lomautuksia harkitsevat tänä vuonna
ainakin Mäntsälä, Ruotsinpyhtää, Tammisaari, Tervo, Vesanto ja Iisalmi.
Mäntsälässä on suunnitteilla kymmenen päivän lomautus päiväkodeissa, peruskouluissa, lukiossa ja kansalaisopistossa.
HeSa 26.1.1999
TYÖTTÖMYYS VÄHENEE – LEIPÄJONOT KASVAVAT
KÖYHÄT OVAT KÖYHTYNEET LIPPOSEN HALLITUKSEN AIKANA
- Tilastot osoittavat, että köyhät ovat köyhtyneet vielä laman taituttuakin. Noin
500 000 suomalaisen käytettävissä olevat tulot alenivat laman aikana ja vielä
1996.
- Syrjäytymisongelmat ovat jopa vakavampia kuin lamavuosina. Sosiaalietuudet eivät ole alkuunkaan seuranneet yleistä tulokehitystä.
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HeSa 11.3.1999
OSA KUNNISTA AIKOO LOMAUTTAA SOSIAALI- JA TERVEYSVÄKEÄ
- Yhdeksässä kunnassa eri puolilla Suomea on annettu ennakkoilmoitus terveydenhoitoväen lomautuksista tämän vuoden aikana. Niiden lisäksi kuudessa kunnassa käydään neuvotteluja lomautuksesta yhtenä keinona karsia
palkkakuluja.
HeSa 4.11.1999
JOKA VIIDES KUNTA JO ILMAN POSTIA
- Oma posti puuttuu jo joka viidennestä kunnasta. Postikonttorien määrä on
pudonnut reilussa kahdessa vuodessa kolmesta tuhannesta 569:ään.
HeSa 1.5.2000
RUOKAJONOISSA SEISOO JO TYÖSSÄKÄYVIÄ SUOMALAISIA
- Sata tuhatta henkeä saa apua seurakunnilta ja järjestöiltä
- Ruokapankkien apuun turvautuvat Suomessa jo työssäkäyvätkin. Suomessa ollaan menossa suuntaan, jossa pätkätöitä täytyy täydentää sosiaaliturvalla.
- Köyhyys lisääntyi Suomessa selvästi 1990-luvun lopulla. Köyhiksi laskettujen kotitalouksien joukko kasvoi neljänneksellä vuodesta 1997 vuoteen 1998.
HeSa 24.5.2000
HUONOT PALKAT JA RASKAS PÄIVYSTYS AJAVAT LÄÄKÄREITÄ POIS
KUNNISTA
- Yhteispäivystyksiin siirtyminen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on kasannut raskaat päivystykset yhä pienemmälle joukolle. Vuonna 1991 terveyskeskuksissa oli 286 ympärivuorokautista päivystysvirkaa, nyt niitä on 120.
HeSa 2.6.2000
NUORGAMIN KOULUSSA SOI VIIMEINEN SUVIVIRSI
- Suomen ja koko EU:n pohjoisin koulu Nuorgamissa viettää haikeita kevätjuhlia, sillä koulu lopetetaan. Syksyllä lapset kuskataan 50 kilometrin päähän
Utsjoen keskustaan. Kymmenessä vuodessa Suomessa on lopetettu 800
koulua.
HeSa 6.3.2001 – international edition
SUOMALAISET OVAT HUOLESTUNEITA LISÄÄNTYVÄSTÄ SOSIAALISESTA EPÄTASA-ARVOSTA
- Suomalaiset ovat yhä huolestuneempia kasvavasta epätasa-arvosta kansalaisten kesken sekä lisääntyvistä sosiaalisista konflikteista ja vastakkaisuuksista. Erityisen hälytyksen kohteena ovat eroavuudet kasvavien keskusten ja reuna-alueiden välillä
- Mielipidemittauksen mukaan tärkeimmät julkisen talouden kehityksen kohteena tulisi olla
terveydenhuolto, poliisivoimat sekä sisäinen turvallisuus, sosiaaliturva sekä
koulutus ja tutkimus.
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- Verojen alentaminen on vasta viidenneksi tärkein asia listalla. Noin 85 %
suomalaisista ovat sitä mieltä että hyvinvointivaltio on hintansa arvoinen.
HeSa 29.8.2001
KUNTIEN TASEET MIINUKSELLA 2,6 MILJARDIA MARKKAA
- Asukkaat saavat varautua ensi vuonna useissa kunnissa maksujen ja verojen korotuksiin. kunnat näyttäisivät olevan aikaisempaa hieman valmiimpia
myös henkilöstövähennyksiin ja lomautuksiin.
- Kuntien verotulot vähenevät ensi ja sitä seuraavana vuonna ansiotulovähennyksen korotuksen ja yhteisöverotulojen vähentämisen seurauksena.
HeSa 6.10.2001
TERVEYSMAKSUJEN EUROPYÖRISTYS HIERTÄÄ
- Terveydenhoidon maksuihin kuten päivähoitoonkin ollaan ensi vuonna tekemässä hallitusohjelman mukaista kuuden prosentin inflaatiotarkistusta.
- Kyseessä on kuulemma vain pyöristys tasaeuroihin. Ajatus on, että sairaalan tai terveysaseman kassalla ei tarvitsisi käsitellä senttejä. Tästä seuraa,
että jotkin pienehköt maksut nousevat prosenttimääräisesti paljon.
HeSa 22.10.2001
ETELÄ-EUROOPAN MAAT MENIVÄT SOSIAALITURVASSA SUOMEN OHI.
LAMASSA KIRISTETTYÄ TURVAA EI KOHENETTU NOUSUKAUDELLA
- Etelä-Euroopan maat ovat kirineet sosiaaliturvassa Suomen ohi. Laman
helpotettua Suomessa jatkettiin laman aikana tehtyjä sosiaaliturvan kavennuksia, kun muissa maissa kohennettiin tasoa.
- Suomi oli Euroopan kärkisijoilla vielä 1990, kun mitataan, miten suuri osuus
sosiaalimenoista käytetään palvelujen, esimerkiksi lasten päivähoidon, tuottamiseen.
- Palveluvertailussa Britannia, Irlanti, Kreikka ja portugali menivät Suomen ohi
jo 1997, vaikka suhteessa bruttokansantuotteeseen niiden sosiaalimenot olivat pienemmät.
HeSa 29.10.2001
YKSINHUOLTAJIEN JA YKSINÄISTEN KÖYHYYS LISÄÄNTYI 1990-LUVULLA
LEIPÄJONON ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ KASVOI KOLMANNEKSEN
VUONNA 2000
HeSa 28.11.2001
PALKKOJEN OSUUS TULOISTA 1950-LUVUN TASOLLA.
- Palkansaajien osuus tuloista on laskenut 1950-luvun tasolle, kun yrityksen
voittojen osuus kansantulosta on laman jälkeen lähes keskeytymättä kasvanut. Nokian suuret voitot selittävät kehityksestä vain osan. Voitot ovat kasvaneet palkkoja nopeammin 1990-luvulla myös lukuisilla muilla toimialoilla.
- Tilastokeskuksen yliaktuaari Ilja Kristian Kavonius on huomauttanut, että
Suomi poikkeaa tulonjaossa selvästi muista Pohjosmaista ja on lähempänä
Etelä-Euroopan maita.
4

HBL tammikuu 2002
LUKIJAT OVAT RAIVOISSAAN SALA-HINNANKOROTUKSISTA
- Pankit, taloyhtiöt, kahvilat ja kunnalliset laitokset ovat käyttäneet tilaisuutta
hyväkseen ja tehneet huomattavia hinnankorotuksia euroon siirtymisen yhteydessä. Nämä ovat tuotteita ja palveluita jotka eivät näy kuluttajahintaindeksissä ja siksi kuluttajaviranomaiset voivat väittää että kaikki on kunnossa.
Näin ei ole sanoo moni Hbl-lukija. Hinnankorotukset liikkuvat monessa kymmenessä prosentissa.
EU-KOMISSION LEHDISTÖTIEDOTE 15.1.2002
KOMISSIO ARVIOI SUOMEN MUUTETTUA VAKAUSOHJELMAA
- Huolimatta pitkästä korkean talouskasvun ajanjaksosta, Suomella on edelleen korkea työttömyysaste. Työllisyyden elvyttämiseksi hallitus tulee alentamaan tuloveroja yhteensä 2 miljardia euroa vuosina 2000 – 2002, siis enemmän kuin aikoinaan suunniteltiin. Verojen leikkaukset ovat sopusoinnussa
”Laajojen Talouspoliittisten Ohjeiden” kanssa.
HeSa 17.1.2002
YLI PUOLET METSÄTEOLLISUUDEN TYÖVOIMASTA ULKOMAILLA.
SUOMEN TEHTAAT TEHOKKAAMPIA PAPERIN JA KARTONGIN TUOTTAJIA KUIN ULKOMAILTA OSTETUT LAITOKSET
- Metsäteollisuudella on nykyään enemmän työvoimaa ulkomailla kuin Suomessa, käy ilmi Teollisuuden ja työnantajien (TT) tuoreimmasta investointikyselystä.
- Suomalaiset yritykset valmistivat viime vuonna paperia ja kartonkia 36 miljoonaa tonnia. Siitä kaksi kolmasosaa tuotettiin ulkomailla.
HeSa 21.1.2002
KUNTAKYSELY: MIELUUMMIN VERONKOROTUKSIA KUIN KARSIMISTA.
ASUKKAAT HALUAISIVAT LISÄTÄ PALVELULAITOSTEN HENKILÖKUNTAA
KUNTAJOHTAJAT KEHITTÄISIVÄT TYÖSUORITUSTEN PALKITSEMISTA
- Kansalaiset haluavat nykyistä enemmän palveluita ja sanovat olevansa
valmiita myös maksamaan niistä.
- 75% vastaajista (Kunnallisalan kehittämiskeskuksen Suomen Gallupilla teettämä tutkimus) on sitä mieltä että kuntien tulee lähivuosina mieluummin lisätä
kuin vähentää palveluja.
- 72% on m myös valmis mieluummin hyväksymään kunnallisveron korotuksen kuin kunnallisten palvelujen karsimisen.
- Henkilökunnan lisäämistä haluavien määrä on kasvanut voimakkaasti vuonna 1995 tehdystä kyselystä peräti 56%.
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HeSa 30.1.2002
SOSIAALIMENOT ETÄÄNTYIVÄT YHÄ EU:N KESKIARVOSTA.
NOPEA TALOUSKASVU SELITTÄÄ ENITEN SUOMEN BKT-OSUUDEN
JYRKKÄÄ LASKUA
- Vuonna 2000 Suomi käytti sosiaalimenoihin 25,2 % bkt:sta kun muissa EUmaissa sosiaalimenojen osuus oli juuri julkaistun tiedon mukaan keskimäärin
27,6 %. Ruotsissa sosiaalimenoihin käytetään lähes 33 % bruttokansantuotteesta.
HeSa 18.2.2002
TYÖLLISYYSRAHAT JÄIVÄT ETELÄÄN.
RAJU TYÖTTÖMYYS KIIHDYTTÄÄ POISMUUTTOA LAPIN KUNNISTA
- Lapin TE-keskus sai tälle vuodelle työllistämistukirahoja alle 25 miljoonaa
euroa, kun 1990-luvun alussa rahaa oli käytössä noin 85 miljoonaa euroa.
HeSa 18.2.2003
TYÖLLISYYSRAHOJEN NIUKKUUS KIIHDYTTÄÄ MUUTTOLIIKETTÄ.
ETELÄSSÄ RAHAA JÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ MUTTA SITÄ EI ANNETA POHJOISEEN
LAPISSA TYÖTTÖMYYS PAHENEE JA ALUEELLISET EROT KASVAVAT
HeSa 18.3.2002
KÖYHYYSTILANNE ON PAHENTUNUT
- Professori Veli-Matti Ritakallio Turun yliopistosta arvioi, että köyhyysongelma on Suomessa pahempi kuin kertaakaan 1960-luvun jälkeen. melkein
joka kymmenes haki viime vuonna toimeentulotukea.
”Toimeentulotuesta on tullut pysyvä, jopa elinikäinen ja periytyvä tulonlähde
koko ajan kasvavalle joukolle ”, Ritakallio sanoi.
HeSa 11.4.2002
HYVINVOINTI JAKAUTUU ENTISTÄ EPÄTASAISEMMIN.
YHTEISKUNNAN ARVOT OVAT KOVENTUNEET
- Pitkäaikaissairaat, asunnottomat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset ovat
vaarassa syrjäytyä pysyvästi.
- Taloudellisesti hyvinvoivissa kunnissakaan huono-osaisten asemaa ei ole
kohennettu tarpeeksi.
HeSa 11.4.2002
POHJOISEN KUNNAT SULKEVAT JO ISOJA KYLÄKOULUJA
POSIO LAKKAUTTAA 30 OPPILAAT ANETJÄRVEN KOULUN
- Koulujen oppilasrajat poistettiin 1995. Vuoteen 1977 saakka kunta sai kaksiopettajaiseen kouluun valtionapua kun koulussa oli vähintään 12 oppilasta.
Sen jälkeen oppilasraja nostettiin 14 oppilaaseen. Yksiopettajainen koulu sai
jatkaa, jos oppilaita oli vähintään kuusi. Monessa pohjoisen kunnassa valtio
maksoi opettajan palkasta 86 %.
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HBL 16.4.2002
PERHE SÄÄSTÖKUURILLA SUOMESSA
- Samalla kun Ruotsi tietoisesti on satsannut perhepolitiikkansa korjaamiseen
90-luvun taloustaantuman jälkeen, niin Suomi laahaa edelleen leikkausladulla. Tämä käy ilmi Lastensuojelun Keskusliiton eilen julkaisemasta raportista.
HeSa 16.4.2002
RUOTSI TUKEE LAPSIPERHEITÄ TUNTUVASTI SUOMEA ENEMMÄN.
SUOMI PITÄNYT KIINNI ETUUKSIEN LEIKKAUKSISTA TOISIN KUIN
RUOTSI
- Ruotsi palautti 1998 lapsilisän lama-ajan leikkauksia edeltäneelle tasolle, 83
euroon kuukaudessa. Sen jälkeen lapsilisiä on korotettu kahdesti.
- Suomessa lapsilisiä ei ole korotettu tammikuun 1994 jälkeen, vaan niitä
alennettiin 1995.
HeSa 15.5.2002
HELSINGIN SOSIAALIVIRASTO HALUAA LOPETTAA 23 – 33 PÄIVÄKOTIA
SOSIAALIKESKUKSET OVAT ESITTÄNEET VAIN 17 PÄIVÄKODIN LAKKAUTTAMISTA
Jopa satoja määräaikaisia työntekijöitä jäämässä työttömäksi.
- Osata päiväkoteja lopettamispäätös on jo tehty.
- Satoja määräaikaisia työntekijöitä, enimmäkseen lastentarhanopettajia, uhkaa jäädä työttömäksi.
HeSa 15.5.2002
TEHTÄVIÄ JAETAAN HOITOTYÖSSÄ MYÖS KOULUTTAMATTOMILLE
- Lähes kaikissa terveyskeskuksissa ja valtaosassa sairaaloitakin töitä on jo
siirrelty ammattikunnalta toiselle. Hoitajat tekevät lääkäreille aiemmin kuuluneita töitä ja perus- ja lähihoitajat sairaanhoitajan töitä.
HeSa 17.5.2002
NUORTEN AIKUISTEN NAISTEN PÄTKÄTYÖ YLEISTYNYT ENITEN
Akava: Uusi työsopimuslaki ei pure riittävästi laittomuuksiin
- Joka neljäs 30 – 40-vuotias nainen teki Tilastokeskuksen mukaan viime
vuonna pätkätöitä, miehistä joka kymmenes.
Telegraph (Englanti) 21.9.2002
KAHDEN NAAPURIN TARINA
- Suomi On euro-maa, Ruotsi ei ole. Molemmat taloudet nojaavat metsätalouteen ja korkean teknologian teollisuuteen. Kun teknologialama iski vuonna
2000 Ruotsi vastasi shokkiin antamalla valuuttansa laskea 16 %:lla joskin se
on sen jälkeen taas vähän noussut. Tämä ei auttanut Ericssonia mutta se antoi muulle taloudelle vauhtia (kuten Volvolle) ja työttömyys on hiukan laskenut
3.9 prosenttiin. Suomi sen sijaan on liemessä. Se tarvitsi korkeampia korkoja
vuonna 2000 kun talouden ylikuumeneminen tapahtui. Mutta teknologialama
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laski kasvua 6.1 prosentista 0.7 prosenttiin vuonna 2001. Työttömyys on
noussut 9,5 prosenttiin ja euron aikana suomalaiset eivät pysty tekemään
sille mitään!!
HeSa 9.10.2002
SUOMALAISTEN OSTOVOIMA NELJÄNNEKSI HEIKOIN EU:SSA
HeSa 30.11.2002
LAPSIPERHEIDEN KÖYHYYS KAKSINKERTAISTUNUT
Tutkimus: Pätkätyöt ja perhetukien lasku kurjistaneet etenkin alle kouluikäisten oloja
- Köyhyysrajan alapuolella eli vuonna 2000 yli kaksi kertaa enemmän lapsiperheitä kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Köyhyysraja on 60 % mediaanituloista.
- Vuonna 1990 köyhyysrajan alapuolella eli 30 000 lapsiperhettä. Vuonna
2000 määrä oli jo 62 000 eli kymmenen prosenttia kaikista lapsiperheitä.
- Lapsiperheiden köyhyys ei johdu pelkästään pitkäaikaistyöttömyydestä.
Muihin köyhiin verrattuna köyhissä lapsiperheissä tehdään paljon enemmän
työtä.
HeSa 13.1.2003 international edition
OECD: SUOMI ON KALLEIN EURO-MAA
- Euron tulon jälkeen Suomi on pysynyt yhteisen valuutan kalleimpana maana. OECD:n tekemän vertailun mukaan hinnat Suomessa ovat selvästi korkeimmat kun muissa euro-maissa.
- Syyskuussa kuluttajahinnat Suomessa olivat 16-17 % korkeimmat keskimäärin kun Saksassa tai Ranskassa. Verrattuna Välimeren maihin Suomen
hinnat olivat 27 – 37 % korkeimmat syyskuussa.
HeSa 26.2.2003
SUOMEN PANKIN PÄÄJOHTAJA VAATII TYÖLLISYYSASTEEN TUNTUVAA NOSTOA
VANHALA: MYÖS KOULUTTAMATTOMILLE SAATAVA TYÖPAIKKOJA.
KEINOIKSI TARJOTAAN KEVEÄMPÄÄ VEROTUSTA JA ALEMPIA PALKKOJA
HBL 30.4.2003
VAROITUS SÄÄSTÖINTOILUN SEURAUKSISTA
- Ensi syksynä koulujen luokat suurenevat ja tukiopetusta leikataan Helsingissä. Lukioiden on leikattava kursseja ja osa opettajia uhkaa irtisanominen.
Jos opetuslaitoksen suunnitelmat toteutuvat on tämä vain alkua. Opettajat
varoittavat huonommista tuloksista ja syrjäytymisestä.
Tuntiopettajat joutuvat suoraan kärsimään palkkojen pienentyessä. Jos yksi
koulu joutuu vähentämään jonkin aineen tunteja, opettajan täytyy hakea töitä
myös muista kouluista jotta hän saisi tarpeeksi tunteja.
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HeSa 22.6. 2003
HALLITUS SOPI TUNTUVASTA VERONALENNUKSESTA
LISÄBUDJETTI JA MENOKEHYKSET SYNTYIVÄT ILMAN RIITAA
HBL 1.12.2003
”SATOJA HOITOALAN TYÖPAIKKOJA VAARASSA”
HENKILÖKUNTA KAUHUISSAAN BUDJETISTA
- Monet ovat loppuunpalaneita. Pitkät sairaslomat lisääntyvät. Kun rahat eivät
riitä hoitohenkilökunta syyllistetään erittäin epäterveellä tavalla.
- Henkilökunnan keskuudessa levottomuus leviää. Kunnat ovat jo pitkään
johdonmukaisesti alibudjetoineet sairaanhoitoa. Saamme alituisesti kuulla
että hoito maksaa liian paljon ja henkilökuntaan kohdistuva painostus on kova.
HeSa 6.12.2003
VANHANEN: MATALAPALKKATYÖ OSA KASVUA
VÄLILLISIÄ TYÖVOIMAKUSTANNUKSIA LASKETTAVA, JOTTA PALVELUITA VOISI TUOTTAA HALVEMMALLA
VANHASEN MUKAAN SUOMI ELÄÄ HUIPPUTASON OSAAMISESTA,
MUTTA SE EI RIITÄ
- Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan suomalaisten on hyväksyttävä,
että osa talouskasvusta pitää jatkossa hakea palveluista. Vanhasen mukaan
yksi suomalaisen yhteiskunnan tulevista kipupisteistä on se, millä tavoin
Suomi on valmis hyväksymään matalapalkkatyön. Jos Kiina- ja Intia-ilmiöön
halutaan vastata, niin osa kasvusta on haettava suljetuilta kotimarkkinoilta.
HeSa 8.12.2003
HYVINKÄÄLLÄ HUOSTAANOTOT LISÄÄNTYIVÄT 50 PROSENTTIA PARISSA VUODESSA
- Kun viime vuonna koko maassa kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 1,2 prosenttia alle 18-vuotiaista, oli prosenttiluku Helsingissä 2,4, Hyvinkäällä 1,9,
Vantaalla 1,3, Järvenpäässä ja Tuusulassa 1,2, Espoossa ja Keravalla 1,1, ja
Nurmijärvellä 0,8.
HeSa 11.12.2003
YLI SATATUHATTA VALTIOLLISTA TYÖPAIKKAA KATOSI VIIME VUOSIKYMMENELLÄ
LÄHES 70 KUNNASSA TYÖPAIKAT VÄHENIVÄT YLI 75 PROSENTTIA
- Tuoreen KuntaSuomi 2004-raportin mukaan Suomesta väheni kaikkiaan
105 000 valtion- tai valtioenemmistöisen yhtiön työpaikkaa 1992 –2001.
Pienistä kunnista ovat kadonneet esimerkiksi Verohallinnon, Postin, Kansaneläkelaitoksen ja poliisin työpaikat.
- Osa vähennyksistä selittyy yksityistämisillä, täsmentää KuntaSuomi raportin
tekijä, erikoistutkija Heikki Helin.
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HeSa 17.12.2003
NAISTEN TYÖLLISYYS LÄHTI LASKUUN
TYÖMARKKINOILTA PUDOTTAUTUVIEN MÄÄRÄ KASVAA JATKUVASTI
EUobserver 11.1.2004
”EURON ISÄ” PERÄÄNKUULUTTAA MAAILMANLAAJUISTA VALUUTTAA
- Robert Mundell, nobel-palkinnon saanut ekonomisti , jota on usein kehuttu
siitä että hän on tehnyt tietä EU:n yhteiselle valuutalle, on peräänkuuluttanut
maailmanlaajuista valuuttaa.
EUobserver 12.1.2004
-Uusien jäsenmaiden tulisi liittyä euroon niin nopeasti kun mahdollista.
HeSa 11.2.2004
I.-C. BJÖRKLUND: OPETUSTOIMEN LIKKAUTUKSET SAAVAT JO RIITTÄÄ
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA PELKÄÄ ETTÄ NYT SÄÄSTETÄÄN TULEVIEN KOULULAISTEN KUSTANNUKSELLA
- ” Olen nyt seitsemänvuotisen kauteni puolessa välissä, ja kolmen ja puolen
vuoden aikana on ollut todella kipeitä leikkauksia. On tunne, että jo riittää”,
Björklund sanoo.
Menossa oleva vuosi 2004 on tähän mennessä pahin. Opetustoimen pitäisi
säästää noin 26 miljoonaa euroa, mikä on kuusi prosenttia hallinnonalan budjetista.
- Uhkana on Björklundin mukaan koulurakennusten rappeutuminen.
- Muita suuria leikkauskohteita ovat olleet kehittäminen ja tutkimus sekä opettajien koulutus ja kansainvälinen toiminta.
- Pyrkimyksenä on, että kustannuksia saataisiin pienennetyksi rakenteellisilla
muutoksilla ja nykytasoista opetusta tuotettaisiin halvemmalla.
- Luokkakokojen suurentaminen lähemmäksi ns. ”optimaalista” merkitsisi 300
suomenkielisen ja 50 ruotsinkielisen opettajan vähennystä.
HeSa 21.2.2004
SUOMEN JULKISEN TALOUDEN KUNTO ON MAAILMAN ELIITTIÄ
TÄNÄ VUONNA VALTION YLIJÄÄMÄ VAIHTUU ALIJÄÄMÄÄN
- Suomen julkisen talouden ylijäämä oli euroalueen suurin viime vuonna ja
velkaakin oli reilusti alle euroalueen keskiarvon. Myös kansainvälisessä vertailussa Suomen julkinen talous kuuluu parhaiden joukkoon.
Metro-lehti 3.3.2004
TERVEYSPALVELUITA TAAS KIINNI
KESÄSEISOKIT TOTEUTUVAT HELSINGIN TERVEYSASEMILLA VIIMEVUOTISEEN TAPAAN
- Hammashoitoloita suljetaan viime kesää enemmän
- Sairaaloiden poliklinikoilla ja päiväsairaalatoiminnoissa on kesäsulkuja.
- Myös psykiatrian poliklinikat keskittävät toimintojaan ja viidestä päiväosastosta neljä sulkee ovensa viideksi viikoksi.
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HeSa 9.3.2004
TYÖTTÖMYYS PAHENI UUDELLAMAALLA
KORKEASTI KOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYS NOUSI KYMMENYKSEN
- Uudenmaan TE-keskuksen työvoimatutkimusyksikön päällikkö Jaakko Pesola: ” Voi aivan hyvin olla, että kolmen prosentin bruttokansantuotteen kasvukaan ei vielä työllisyyttä kohenna”
- Työttömien määrä kasvoi Uudenmaan TE-keskuksen alueella vuodessa 5,3
prosenttia. Korkeasti koulutettujen työttömyys lisääntyi noin kymmenen prosenttia.
- ”Valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden työnsaantimahdollisuudet ovat nyt
aika heikot ”, Pesola ennakoi.
HeSa 9.3.2004
UNILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY RAJUSTI
LÄÄKKEITÄ OSTETTIIN VIIME VUONNA 59 PROSENTTIA ENEMMÄN
KUIN 1990
240 000 SUOMALAISTA SYÖ UNILÄÄKKEITÄ JATKUVASTI
Uutislehti 100 12.2. 2004
NAISET KOHTAAVAT TYÖSSÄ YHÄ ENEMMÄN VÄKIVALTAA
- Naiset kohtaavat työpaikoillaan yhä enemmän väkivaltaa ja myös pelkäävät
sitä entistä enemmän. Viime vuonna naiset kokivat väkivaltaa tai sen uhkaa
työpaikoillaan jo 140 000 kertaa.
HeSa 13.3.2004
SUOMALAISET OVAT EU:.N JA OECD:N HYVINVOINTIVERTAILUJEN
KESKIKASTIA
- Suomen elintasosijoitusta heikentää euromaiden korkein hintataso
SYL 18.3.2004
- Suomen ylioppilaskuntien liiton suurmielenosoitus kerää opiskelijat ympäri
Suomea Helsinkiin torstaina 18.3 vastustamaan virkamiesten esitystä rajata
opintoaikaa ja päätöstä olla nostamatta opiskelijoiden asumislisän vuokrakattoa
SYL 18.3.2004
- SYL:n järjestämä suurmielenosoitus keräsi Helsinkiin lähes 15 000 opiskelijaa marssimaan opiskelijoiden paremman aseman puolesta. Samaan aikaan
opetusministeri Haatainen aikoo jatkaa rajausten eteenpäin viemistä. - - SYL
on pettynyt tapaan, jolla opetusministeri jättää huomiotta näin suuren kansalaisvastustuksen.
Metro-lehti 19.3.2004
TOIMEENTULOTUESTA ENITEN TYÖTÄ
- Espoon sosiaali- ja potilasasiamiestä työllistivät viime vuonna eniten toimeentuloasiat.
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Metro-lehti 18.3.2004
PIEKKA: PALKKATYÖSSÄ EI TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ
- Akavan puheenjohtaja Risto Piekan mukaan työpaikoilla teetetään yhä
enemmän töitä liian vähin voimin työntekijöiden terveyden kustannuksella.
Kotimaa 18.3.2004
JOKA TOISELLA VAIKEUKSIA JAKSAA TYÖSSÄ
Akava huolissaan ilmaisista ylitöistä
- Akava on huolissaan jäsenistönsä tekemistä ylitöistä. Jäsenkyselyssä lähes
puolet ilmoitti, ettei hänen työnantajansa rekisteröi ylitöitä.
Metro-lehti 23.3.2004
VUOKRAT NOUSSEET REILUSTI
- Vuokrat ovat kohonneet pääkaupunkiseudulla 60 prosenttia sen jälkeen kun
vuokrasääntely purettiin vuonna 1995
HeSa 22.3.2004
VUOKRAT OVAT NOUSSEET 60 PROSENTTIA SÄÄNNÖSTELYN PURKAMISEN JÄLKEEN
- Kaksio ydinkeskustassa maksaa kuuden vuoden bruttotulot, kehyskunnissa
kahden vuoden
Metro-lehti 24.3.2004
LASTEN MASENNUSLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ KAKSINKERTAISTUNUT
- Lasten masennuslääkkeiden käyttö Suomessa on yli kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana.
HBL 24.3.2004
HELSINKI SAA LISÄÄ TYÖTTÖMIÄ
- Helsingin työvoimatoimiston mukaan työttömyysaste oli helmikuun loppuun
mennessä 9,5 prosenttia kun se oli vuosi sitten 8,8 prosenttia .
Verkkotie – riippumaton verkkolehti 24.3.2004
HUIPPUJOHTAJIEN PALKKAKEHITYS RIPEÄÄ
- Suomalaisten huippujohtajien palkat nousivat viime vuonna keskimäärin 22,
5 prosenttia.
- Nokian Jorma Ollila ansaitsi viime vuonna 3,8 miljoonaa euroa, reilut 37 %
enemmän kuin edellisvuonna
- Samaan aikaan palkansaajien keskiansiot karttuivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,9 prosenttia.
Verkkotie – riippumaton verkkolehti 25.3.04
IHALAINEN HUOLISSAAN NAISTEN PALKOISTA
- SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen on huolissaan palvelualoilla työskentelevien naisten palkoista. Ihalainen syytti työnantajia pyrkimyksestä kasvattaa miesten ja naisten palkkaeroa vaatimalla muun muassa tasa-arvolain
poistamista.
12

Itä-Savon verkkolehti 25.3.2004
KOULUN LAKKAUTTAMIENEN ON VAIKEA KYSYMYS
- Valtiosihteeri Raimo Sailas patistaa kuntia ”ylitiheän” kouluverkon karsintaan.
HeSa 27.3.2004
JYVÄSKYLÄN RUOKAPANKKI SULKI OVENSA VÄLIAIKAISESTI
- Jaettava tavara loppui EU-avun viivästymisen takia.
Jyväskylän ruokapankissa kirjattiin viime vuonna liki 20 000 asiakaskäyntiä.
Ruokaa jaettiin 66 tonnia noin 150 000 euron arvosta.
HeSa 27.3.2004
SISÄMINISTERIÖ LISTASI SUOMEN TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT
- Syrjäytyminen on uhkista suurin.
Suomalaiset ovat EU:n kärkeä väkivallassa ja tapaturmissa.
Kansainvälisesti vertaillen Suomi on turvallinen maa. Sisäministeriö nimeää
silti kuusi uhkaa, jotka meitä suomalaisia erityisesti koettelevat nyt ja tulevina
vuosina.
1.Syrjäytyminen
Kaiken pahan alku ja juuri. Yhteiskunnan ulkopuolelle ajaudutaan köyhyyden,
eriarvoisuuden, työttömyyden, sairauksien ja päihteiden käytön vuoksi. Ja siitä seuraa lisää sairauksia, tapaturmia ja ennenaikaisia kuolemia. Syrjäytyminen johtaa useimmiten myös perheväkivaltaan ja nuorten häiriökäyttäytymiseen sekä rikolliseen elämäntapaan
HeSa 29.3.2004
TYÖLLISYYSOHJELMAN JOHTAJA: MINIMIPALKOISTA VOITAVA TINKIÄ
- Harri Skog esittää sisääntulopalkkaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.
"Helpot ratkaisut tehty, vaikeat jäljellä"
HeSa 31.3.2004
BAROMETRI: HUONO-OSAISTEN HYVINVOINTI HEIKENTYNYT
- Omaisiaan hoitavat vanhukset heikoimmin voivien joukossa.
- Yleisen hyvinvoinnin tila on tasaisesti parantunut 1990-luvun lopulta lähtien.
Huonosti voivien asema ei ole kuitenkaan kohentunut, vaan osa heistä voi
jopa heikommin kuin aikaisemmin. Pitkäaikaissairaiden ja mielenterveysongelmaisten elämä on nyt vaikeampaa kuin kuusi vuotta sitten.
- Myös eri ikäryhmien välillä on eroja: heikoin tilanne on nuorten aikuisten
ryhmässä. Barometrin mukaan syy tähän löytyy nuorisotyöttömyydestä. Lyhyiden työsuhteiden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen tuottaa ongelmia.
Metro-lehti 31.3.2004
SOSIAALITURVASTA EI APUA HEIKOMPIEN ASEMAAN
KOKONAISTILANNE HUONONTUI ENITEN UUDELLAMAALLA
HYVINVOIVIEN JA SYRJÄÄNJÄTETTYJEN KUILU SYVENEE
- Sosiaalibarometrin julkaissut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on huolissaan syrjäänjätetyistä.
13

- Osa yhteiskunnasta on jätetty pysyvästi yhteiskunnan marginaaliin ja tämä
on ollut tiedossa pitempään.
HeSa 1.4.2004
MINISTERI KALLIOMÄKI HOPUTTAA TERVEYDENHUOLLON SÄÄSTÖJÄ
- Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki (sd) hoputtaa terveydenhuoltosektori
kansallisessa
terveysohjelmassa sovittuihin säästöihin.
"Säästöt on kyettävä toteuttamaan. Sitä nyt vartioidaan viimeisen päälle", Kalliomäki sanoi.
- Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Matti Krats kyseenalaisti puheenvuorossaan tavan tarkastelle julkisten palveluiden tuottavuutta vain kustannusten näkökulmasta,
- "Teollisuudesta kopioitu malli tehokkuusajattelusta tuottavuuden kasvun
mallina tarkoittaa sitä, että yhä suurempi työmäärä tehdään yhä pienemmällä
henkilöstömäärällä", hän sanoi.
HeSa – verkkoliite 4.4.2004
TERVEYSKESKUSTEN NÄYTTEENOTTO SUURIIN KAUPUNKEIHIN
- Kuntien laboratoriot ja röntgenit keskittyvät useiden kuntien yhteisiksi liikelaitoksiksi. Muutoksella lasketaan säästettävän jopa sata miljoonaa euroa.
Viime kuussa Joensuussa aloitti 19 kunnan yhteinen näytteenottokeskus,
jonka seurauksena terveyskeskusten omia laboratorioita vähitellen lopetetaan.
- Myös lääkkeiden ja apuvälineiden yhteishankinnoista odotetaan sairaanhoitopiireissä
kymmenien
miljoonien
säästöjä.
Jo lähivuosina kukin miljoonapiiri kilpailuttaa koko alueensa hankinnat yhteisesti. Myös röntgen- ja laboratorioyrityksiä keskitetään palvelemaan kokonaista miljoonapiiriä.
Metro-lehti 5.4. 2004
- Ulkomailta välitettävä keikkatyö on mahdollista millä tahansa alalla autonkorjauksesta lääkäripalveluihin. Nopeammin sen odotetaan lisääntyvän EteläSuomessa siivous-, hotelli- ja ravintola-aloilla ja hoitopalveluissa.
Etenkin Rakennusliitto on viime aikoina lisännyt valvontaiskujaan työmaille ja
julistanut yrityksen saartoon.
HeSa 10.4.2004
ELINTASOKUILU LUO JÄNNITTEITÄ SUUR-EU:SSA
- Vappuna Eurooppaan syntyy 450 miljoonan asukkaan jättiläinen, 25 maan
Euroopan unioni. Se tavoittelee turvallisuutta, vakautta ja hyvinvointia ja toivoo tulokkaiden vauhdittavan vanhojenkin talouskasvua. Suuret tuloerot synnyttävät kuitenkin ristiriitoja vanhojen ja uusien jäsenmaiden välille.
Uudet EU-kansalaiset ovat kaikki köyhiä, sillä kaikkien uusien maiden tulot
asukasta kohti hintatasoon suhteutettuna ovat vain reilu kolmannes vanhojen
EU-maiden keskiarvosta.
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Työttömyys on uusissa jäsenmaissa korkeaa. Esimerkiksi Puolassa työttömiä
oli tammikuussa yhtä paljon kuin Suomessa asukkaita.
HeSa 15.4.2004
KUNNAT LAIMINLYÖVÄT KRIISIAPUA
Kolmetoista kuntaa on lakkauttanut kriisiryhmän, ja 20 kunnassa sitä ei ole
ollutkaan.
Lisäksi yli puolet toimivista ryhmistä arvioi, että työhön ei ole riittävästi voimavaroja.
”Lakkauttamisen syiksi kunnat mainitsivat etupäässä sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarat, joita ei niukkuuden keskellä haluttu käyttää kriisityöhön”,
tutkija Tuula Hynninen Stakesista kertoo.
Metro-lehti 16.4.2004
HELSINKI SAI KURIIN SOSIAALIMENOT
- Päivähoidon karsintojen vuoksi Helsingin sosiaalimenot kääntyivät laskuun
viime vuonna.
- Kaupunki sulki viime vuonna 39 päiväkotia ja päivähoidon menot vähenivät
yhteensä 12 miljoonalla eurolla. Päivähoidon henkilöstö väheni 557 työntekijällä.
HeSa 16.4.2004
TUTKIMUS: KOULUTETUN SUOMALAISEN OSTOVOIMA ON EU-MAIDEN
HEIKOIN.
Tutkijat havaitsivat, että vuonna 2000 korkeasti koulutettujen suomalaisten
keskipalkat olivat verotuksen ja hintatason huomioinnin jälkeen EU-maiden
alhaisimmat.
Tutkijat havaitsivat myös, että korkeasti koulutettujen palkat nousivat Suomessa vuosina 1996 – 2000 EU-maiden keskiarvoa nopeammin. Peruskoulutettujen palkkatason nousu oli keskimäärin hitaampaa.
Käytettävissä olevien tulojen erot siis kasvoivat Suomessa näinä vuosina, eikä Suomi enää vuonna 2000 ollut Euroopan unionin tasaisimman tulonjaon
maa. Se oli Suomea tasaisempi Belgiassa, Itävallassa, Hollannissa ja Tanskassa.
Metro-lehti 16.4.2004
LEIPÄJONO EI LYHENE MYLLYPUROSSA
- Noin 400 ihmistä käy joka torstai hakemassa leipää ja tuoreita elintarvikkeita
Myllypuron jakelupisteestä.
Metro-lehti 20.4.2004
HALPAA VUOKRATYÖVOIMAA TARJOLLA JO ENSI KESÄKSI
- Palvelualan yrityksille on lähetetty mainosmateriaalia, joissa ulkomaista työvoimaa välittävä suomalainen yritys tarjoaa kesäksi yrityksille työntekijöitä
selvästi alan työ- ja palkkaehtosopimuksia alhaisemmilla hinnoilla.
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Metro-lehti 21.4.2004
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS PAHENEE HELSINGISSÄ
- Pitkäaikaistyöttömyys ei hellitä Helsingissä, vaikka muiden työttömien määrä koheni hieman helmi-maaliskuun aikana.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi helmi-maaliskuussa aikana 140 henkilöllö 8 724 henkilöön, ja heitä oli viime maaliskuussa 438 enemmän kuin
vuotta aiemmin.
Metro-lehti 21.4.2004
HELSINKI SIIRTÄÄ TAAS SAIRAALOIDEN POTILAITA
- Laakson ja Malmin sairaaloiden pitkäaikaispotilaat muuttavat vielä tämän
vuoden aikana muihin tiloihin.
Verkkotie – riippumaton verkkolehti 22.4.2004
SUURYRITYSTEN TYÖPAIKAT SIIRTYVÄT ULKOMAILLE
- Taloussanomien selvityksen mukaan viidentoista suurimman teollisuusyrityksen työpaikat kotimaassa ovat vähentyneet kuudella tuhannella viime vuoden aikana.
Verkkotie – riippumaton verkkolehti 22.4.2004
TYÖUUPUMUS LISÄÄNTYMÄSSÄ
- Ongelmat näkyvät työpaikoilla poissaoloina, huonona ilmapiirinä ja yleisenä
tyytymättömyytenä. Mielenterveyden keskusliiton kyselyn mukaan työntekijät
eivät kuitenkaan vaihda työpaikkaa, vaan sinnittelevät tehtävissään.
HeSa 26.4.2004
VALTION PÄTKÄTYÖLÄISTEN JOUKKO KASVOI EDELLEEN VIIME
VUONNA
Pätkätyöläisten määrän nousu oli 1,2 prosenttia.
Valtion henkilöstöstä määräaikaisia oli joka neljäs, kun taas koko maan työvoimassa määräaikaisia on joka kuudes
Verkkotie – riippumaton verkkolehti 27.4.2004
SAIRAAT JÄÄVÄT ILMAN TULOJA KELAN RUUHKIEN TAKIA
- Kelan käsittelyruuhkat etenkin Etelä-Suomessa ovat aiheuttaneet hankalia
tilanteita vakavasti sairaille ihmisille.
- Monet työkyvyttömiksi todetut ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen tai elämään vippien varassa, kun he odottavat sairauspäivärahapäätöksiä. Päätösten tekeminen voi kestää jopa kuukausia.
Metro-lehti 28.4.2004
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO: UUPUNEITA IRTISANOTAAN
TÖISTÄ
Psyykkisesti sairastunut irtisanotaan helpommin kuin somaattisiin sairauksiin
sairastunut. Psyykkisesti sairastuneella on leima otsassa ja hänestä halutaan
päästä eroon. Muihin sairauksiin sairastuneelle tarjotaan kuntoutusta tai heidät ohjataan toisiin työtehtäviin.
16

Metro-lehti 28.4.2004
SUOMALAISTEN HUMALAJUOMIONEN LISÄÄNTYNYT
Naisten viinankäyttö viisinkertaistunut 30 vuoden aikana
Metro-lehti 28.4.2004
VIINA TOISEKSI YLEISIN KUOLINSYY TYÖIKÄISILLÄ
Alkoholi oli vuonna 2002 jo toiseksi yleisin työikäisten kuolinsyy sekä miehillä
että naisilla. Alkoholisairauksiin tai –myrkytyksiin kuoli 980 miestä ja 235 naista.
HeSa 5.5.2004
LASTEN JA NUORTEN MASENNUSLÄÄTIKYS KAKSINKERTAISTUI VIIDESSÄ VUODESSA
Ainakin puolet masentuneista lapsista ja nuorista on yhä hoidon ulkopuolella.
Masennus lisääntyy etenkin 15-19-vuotiaiden naisten joukossa.
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