Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan ”Huipputuloiset”
tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana!
Syksyn puhutuin tietokirja avaa kultakehyksisen ikkunan huipputuloisten elämäntapaan. Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan
teoksessa Huipputuloiset rikkaat puhuvat, mitä he ajattelevat
ja miltä yhteiskunnan huipulla näyttää. Mikä innostaa suuryrityksen johtajaa, mikä ajaa eteenpäin rikasta yrittäjää? Entä
mitä ajattelee Suomesta ja veroista vanhan omistajasuvun nuori perillinen?
”Huipputuloisia ja rikkaita on Suomessa tutkittu todella
vähän, vaikka viime vuosikymmeninä heidän asemansa on
monin tavoin vahvistunut. Lähdimme tutkimuksellamme
paikkaamaan tätä aukkoa”, Hanna Kuusela kertoo kirjan lähtökohdista.
Innostavasti kirjoitettu tietokirja Suomen suurituloisimmasta promillesta vakuutti myös Tietokirjallisuuden Finlandia-lautakunnan:
”Teos esittelee levollisen kriittisesti mutta arvottamatta
Suomen rikkaimman promillen ajatusmaailmaa, valtakytköksiä, asenteita sekä pessimismin ja optimismin aiheita ja laajenee syväluotaavaksi yhteiskunnalliseksi analyysiksi. Onnistuneesti popularisoitu haastattelututkimus saa lukijan pohtimaan
sekä eriarvoistumisen henkistä taustaa että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta globaalisti liikkuvan rahan maailmassa.”
Huipputuloiset kuvaa 2000-luvun vaurasta yläluokkaa ja sen
irtoamista suomalaisesta yhteiskunnasta. Anu Kantola ja Hanna Kuusela kuvaavat Suomessa käynnissä olevaa myllerrystä,
kun varallisuus on kasautunut yhteiskuntien huipulle ympäri
maailman. Kirjassa seikkaillaan menestyneiden yrittäjien,
innokkaiden ammattijohtajien ja sukuyrityksiään vaalivien
perijöiden maailmassa. Siinä kuvataan rikkaiden arkista loistoa
ja heidän tapojaan oikeuttaa vahvistunutta asemaansa.
”Yllätyimme kirjaa tehdessä siitä, kuinka vahvoja mielipiteitä huipputuloisilla on yhteiskunnasta ja kuinka heillä on
myös kykyä ja halua ajaa omia näkemyksiään päätöksenteossa”,
Anu Kantola valottaa kirjaa.
Käsissä ei kuitenkaan ole paljastuskirja vaan kuvaus siitä,
miten suomalaisen yhteiskunnan kompromissit murtuvat, kun
ääneen pääsevät kaikkein vauraimmat.
Anu Kantola on professori Helsingin yliopistossa ja Hanna
Kuusela akatemiatutkija Tampereen yliopistossa.

Huipputuloisista kertova tutkimus avasi
ainutlaatuisen ikkunan rikkaiden maailmaan ja löysi
piilovaikuttajia. Anu Kantola
ja Hanna Kuusela ovat tehneet merkittävän laadullisen
tutkimuksen.”
– Suomen Kuvalehti
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Suomalaisten raharikkaiden ajatukset
demokratiasta voisivat
kuulostaa skandaalilta,
ellei kyseessä olisi maailmanlaajuinen trendi.”
– Helsingin Sanomat

Professori Anu Kantola ja
akatemiatutkija Hanna
Kuusela ovat tehneet merkittävän
työn tutkimalla ja haastattelemalla vuosien ajan suomalaisia
superrikkaita. Huipputuloiset-kirja
valottaa ainutlaatuisella tavalla
tämän eliitin maailmaa.”
– Talouselämä

