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Puheenvuoroni tavoitteena on antaa virikkeitä
sosiaali- ja taloustieteellisen keskustelun lähentämiselle ikääntyvien työmarkkinaongelmien
tutkimisessa. Omia lähtökohtiani ovat väestöntutkimuksen menetelmiä hyödyntävä sosiaalitieteellinen tutkimus ja vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus (ks. Hytti 1998). Näitä lähestymistapoja kontrastoin taloudellisten kannustimien merkitystä painottavaan mikrotaloudelliseen ajattelutapaan.
Keskityn seuraavassa kahteen asiakokonaisuuteen. Ensin käsittelen institutionaalisten tekijöiden huomioon ottamista yksilötason käyttäytymistä kartoittavissa, rekisteriaineistoihin
perustuvissa tutkimuksissa. Sen jälkeen otan lyhyesti esille vertailevan näkökulman suomalaiseen varhaiseläkkeiden käyttötapaan. Vertailevalla näkökulmalla tarkoitan toisaalta erilaisten
ajanjaksojen ja toisaalta eri maiden välistä ver*
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tailua, jossa tavoitteena on saada esille laajojen
yhteiskunnallisten toimintastrategioiden sekä
institutionaalisten tekijöiden merkitys tutkittavan asian kannalta. Tässä lähestymistavassa nojaan suurelta osin Pekka Kososelta omaksuttuihin ajatuksiin ja tutkimustuloksiin (esim. Kosonen 1994 ja 1998).

1. Institutionaalisten tekijöiden
huomioon ottaminen mikrotason
tutkimuksissa
Taloustieteellinen ja sosiologinen
elinkaarimalli
Ikääntyvien työmarkkinakäyttäytymistä tutkittaessa relevantteja toimijoita ovat työntekijät,
työnantajat sekä sosiaaliturvan toimeenpanijat.
Rekisteripohjaista mikrotason tutkimusta voidaan tehdä sekä työntekijöiden että työnantajien
näkökulmasta. Tietääkseni Suomessa ei ole tähän mennessä laadittu rekisteriaineistoihin perustuvia tutkimuksia työnantajan eli työvoiman
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kysynnän suunnasta. Työvoiman tarjontaa lähtökohtanaan pitävissä tutkimuksissa teoreettisena viitekehyksenä on taloustieteellinen elinkaarimalli. Tässä mikrotason rationaalisuutta korostavassa tarkastelutavassa oletetaan, että yksilöt tekevät työmarkkinoille osallistumiseen ja
sosiaaliturvan käyttöön sekä muuhun taloudelliseen toimintaansa liittyviä päätöksiään ottaen
huomioon niiden aikaulottuvuuden. Yksilöiden
elinkaaripäätösten ajatellaan pitkälti määrittävän koko talouden suorituskykyä ja kehitystä.
Tämän vuoksi mm. sosiaaliturvaa suunniteltaessa on otettava huomioon se, minkälaisia
kannustinvaikutuksia toimeentuloturvalla on ihmisten päätöksiin (Laurila 1996).
Työn tarjonnasta lähtevien tutkimusasetelmien yhtenä ongelmana on, miten voidaan ottaa riittävästi huomioon institutionaaliset tekijät
eli »mahdollisuuksien rakenne», jossa yksilöt
tekevät työmarkkinoille osallistumista koskevia
päätöksiään. Rakenteiden merkitystä yksilötason käyttäytymisen selittämisessä on sosiologiassa jäsennetty elämänkulun institutionalisoitumisen käsitteellä. Modernisoitumisen myötä
ihmisten elämänkulun jäsentymisessä on havaittavissa kaksi näennäisesti toisilleen vastakkaista tendenssiä: yksilöllistyminen ja standardisoituminen. Samalla kun ihmisiä on alettu
kohdella yhä enemmän yksilöinä heidän elämänkulkunsa on kuitenkin tullut myös yhä
enemmän säännellyksi ja ennustettavaksi mm.
erilaisten hyvinvointijärjestelmien kautta. Ts.
ihmiset tekevät valintojaan kulloinkin vallitsevassa yhteiskunnallisessa rakenteessa (esim.
Hagestad 1990; Kohli ja Rein 1991, 20).
Etuustilanne tutkimusasetelmissa
Vaatimus institutionaalisten tekijöiden huomioon ottamisesta sosiaaliturvaetuuksien käyttöä koskevissa tutkimuksissa saattaa tuntua it-

sestään selvältä, mutta käytännössä asia voi olla
vaikea varsinkin pitempiä ajanjaksoja koskevissa tutkimuksissa. Sosiaaliturvan muutokset aiheuttavat sen, että perättäisilläkin syntymävuosikohorteilla on erilaiset valintamahdollisuudet
ansiotyöstä vetäytymistä koskevissa päätöksissä. Esimerkkejä tästä ovat työttömyyseläkkeen
sekä yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nostamiset ja työttömyysturvan lisäpäivärahoja
koskevien säännösten muutokset. On myös
muistettava, että useissa etuuksissa kytköstä ansiotyöhön on tällä vuosikymmenellä tiukennettu. Esim. vuoteen 1994 asti työttömyyseläkkeelle saattoi siirtyä myös hyvinkin löyhästi työmarkkinoille kiinnittyneitä henkilöitä, mutta
sen jälkeen on edellytetty oikeutta työeläkkeen
tulevaan aikaan sekä vähintään viiden vuoden
ansiotyötä 15 viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lainmuutosten tuntemus on erityisen tärkeää, jos tutkitaan vain joko työttömyys- tai eläketurvaa. Tutkimuksissa on esimerkiksi melko
vähän problematisoitu sosiaaliturvan määräytymisperusteiden muuttumisen vaikutuksia ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien määrään. Samat
ihmiset, jotka nyt ovat useita vuosia ensin työttömyysturvan ansiopäivärahalla ja sitten lisäpäivärahalla, olisivat 1980-luvun lainsäädännön
vallitessa olleet työvoiman ulkopuolella työttömyyseläkkeellä tai velvoitetyön piirissä.
Institutionaalisten tekijöiden huomioon ottamisesta mikrotason aineistoissa otan esimerkiksi työttömyyseläkkeen ja siihen liittyvän eläkeputken. Työttömyyseläkkeelle siirtyminen
edellyttää tunnetusti 60 vuoden ikää ja vähintään 500 päivän kertymää ansio- tai peruspäivärahoja. Alttiutta eläkkeelle siirtymiseen voidaan tällöin mitata ensinnäkin muodostamalla
prospektiivinen seuranta-asetelma, jossa seurataan työttömäksi joutumisen ja työttömyyden
pitkittymisen riskiä riittävän pitkältä ajalta vähintään 60 vuoden iän täyttymiseen asti. Tässä
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lähestysmistavassa ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyys ja eläkkeellesiirtyminen käsitteellistetään yhdeksi työstä vetäytymisen reitiksi (ks.
Gould 1995; Hytti 1998, 36-37). Toinen mahdollisuus on muodostaa työttömyyseläkkeelle
siirtyneille verrokkiryhmiä niistä henkilöistä,
jotka eivät siirtyneet eläkkeelle. Tässä viimeksi
mainitussa tapauksessa on siis tutkittava vain 60
vuoden iän saavuttavia, koska tutkittava tapahtuma voi sattua vain tälle väestöryhmälle. Laajempi ikähaarukka voi aiheuttaa harhaisia johtopäätöksiä, koska ikä on voimakkaasti sidoksissa muihin eläkkeelle siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin.
Haluan siis peräänkuuluttaa (aineistojen sallimissa rajoissa) sosiaaliturvan käyttöä mahdollistavien ja rajoittavien institutionaalisten tekijöiden huomioonottamista jo tutkimusasetelmia
laadittaessa. Kun tutkimusasetelma mahdollistaa sosiaaliturvan kannalta erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten erillisen analysoinnin ja
vertailun, voidaan näiden tekijöiden vakioinnin
jälkeen saada esille myös, mikä merkitys on tutkittavien henkilöiden muilla taustatekijöillä erilaisten käyttäytymismallien muotoutumisessa.
Pelkistetysti sanottuna tässä on kysymys sosiaalisten »riskien» ja »riskiväestöjen» rajaamisesta. Tällaista riskiväestöajattelua ei ole yleensä sovellettu viimeaikoina ilmestyneissä ikääntyneiden työmarkkinakäyttäytymistä käsitelleissä sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa (esim.
Kortteinen ja Tuomikoski 1998; Rajavaara
1998; Vähätalo 1998; STM 1998). Näissä tutkimuksissa esimerkiksi kuuluminen ansioturvan
piiriin ja korkea ikä ovat selittäneet eläkkeelle
suuntautumista tai haluttomuutta työn vastaanottamiseen. Sosiaaliturvaetuus ja ikä ovat olleet
selittävinä muuttujina muiden muuttujien joukossa. Tämä tuskin tuo riittävästi esiin sitä laajempaa kontekstia, jossa ihmiset määrittävät
preferenssejään. Varsinkin, kun halutaan tutkia
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politiikan vaikuttavuutta tai ajankohtaisia järjestelmien muutostarpeita, olisi mielestäni erilaisissa sosiaaliturvatilanteissa olevia ryhmiä
tarkasteltava erikseen.
Ihmisten oma etuushistoria ja tulevaisuusperspektiivi sosiaaliturvajärjestelmissä määrittävät sen kontekstin, jossa työmarkkinoilla pysymistä tai eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet ja mahdollisuudet muotoutuvat. Ansioturvan ja lisäpäivärahaoikeuden piiriin kuuluminen, ansioturvalta putoamisen uhka, jo aiemmin tapahtunut putoaminen tai kokonaan ansioturvan ulkopuolella oleminen ovat mielestäni
niin vahvoja ikääntyvien työmarkkinakäyttäytymistä ehdollistavia tekijöitä, että niiden määrittämän kokonaistilanteen vaikutuksia on todennäköisesti vaikea saada esiin ekonometristen
mallien portaattomalla ajattelulla. Analyyseissa
on kyllä mahdollisuus spesifioida erilaisia ryhmiä interaktioita tutkimalla, mutta itse suhtaudun epäluuloisesti kaikki tekijät samanaikaisesti huomioon ottaviin malleihin.
Rakenteellisia muuttujia yksilötason
aineistoihin?
Yksi pohdinnan arvoinen kysymys tarjontalähtöisissä tutkimuksissa on se, voidaanko rekisteriaineistoista johdettuihin yksilötason muuttujiin jotenkin yhdistää muuttujia, joilla aproksimoitaisiin yksilöiden työmarkkinoilla kohtaamia rakenteellisia, tietyn tyyppisen työvoiman
kysynnän supistumisesta johtuvia paineita. Tällaisia kontekstuaalimuuttujia voisivat olla toimialan työvoimatarpeen yleistä vähenemistä tai
uudenlaista kohdentumista koskevat tiedot. Tarjontalähtöisessä ajattelussa jäävät helposti huomaamatta myös sosiaaliturvajärjestelmien sisäänrakennetut kannustimet, jotka vaikuttavat
siihen, suuntautuvatko ikääntyvät työntekijät
kriisitilanteessa ensisijaisesti terveysperusteisil-
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le eläkkeille vai työttömyysturvan ja työttömyyseläkkeen muodostamalle reitille. Tärkein
tällainen »institutionaalinen kannustin» on varhaiseläkkeistä työnantajille koituva omavastuu.
Oman tutkimukseni (Hytti 1998, 132–133) mukaan etuuksien valinnassa painottuivat työnantajalle edullisemmat vaihtoehdot.

sosiaaliturvan nähdään väistämättä vähentävän
työhalukkuutta yhteiskunnassa ja siten aiheuttavan myös tehokkuustappioita. Olettamus taloudellisen tehokkuuden ja kehittyneen sosiaaliturvan välisestä ristiriidasta tulee ongelmalliseksi,
kun asiaa tarkastellaan pitemmällä aikavälillä
vertailevan tutkimuksen näkökulmasta.

2. Vertaileva näkökulma varhaiseen
työn jättämiseen

Varhaiseläkkeet ja taloudellinen tehokkuus

Mikrotutkimuksen rajat
Varhaista eläköitymistä käsittelevät mikrotutkimukset selittävät ihmisten käyttäytymistä ja antavat tietoa erilaisten kannusteiden ja rajoitteiden merkityksestä tietyssä yhteiskunnallisessa
tilanteessa. Ne valaisevat työntekijöiden ja
työnantajien toimintatapoja ja antavat viitteitä
siitä, miten kehitystä voidaan ohjata. Mikrotutkimuksen avulla ei voida paljoakaan selittää
varhaisen työstä vetäytymisen historiallista prosessia. Yksilöiden ja yksittäisten taloudellisten
toimijoiden käyttäytymisestä lähtevä tutkimus
ei voi riittävästi ottaa huomioon yhteiskunnan
rakenteissa ja institutionaalisissa käytännöissä
tapahtuvien muutosten merkitystä. Tähän tarvitaan vertailevaa makrotason tutkimusta, joka
voi olla historiallista eri ajanjaksojen vertailua
tai maiden välistä vertailua (Ragin 1987, Alestalo 1992).
Mikrotaloudellisissa tutkimuksissa sosiaaliturva nähdään yleensä työmarkkinoihin ulkoapäin vaikuttavana tekijänä. Implisiittenä ajatuksena on neoklassiseen taloustieteeseen perustuva oletus ansiotyön ja sosiaalipoliittisten tulonsiirtojen väistämättömästä ristiriidasta: mitä paremmat ovat sosiaaliturvaetuudet suhteessa ansiotasoon, sitä varmemmin rationaaliset ihmiset
valitsevat eläkkeelle siirtymisen tai muun sosiaaliturvan työnteon sijasta. Korkeatasoisen

Viimeaikojen keskustelussa on tuotu usein esille kysymys, tarvitaanko varhaiseläkejärjestelmiä muille kuin todella sairaille, työkyvyttömille henkilöille. Katsotaan, että yhteiskunnalla ei
ole varaa elättää kasvavaa työkyisenä työstä
pois siirtyvien joukkoa. Ajatuksena on, että yhteiskunnassa pitäisi olla käyttöä kaikkien työkykyisten kansalaisten työpanokselle.
Omassa tutkimuksessani (Hytti 1998) selvitettiin varhaista työn jättämistä ja eläkkeelle
siirtymistä yhteydessä elinkeinoelämän rakennemuutokseen ja kilpailukyvyn edistämiseen
vertaamalla työn jättämisen intensiteettiä erilaisissa tuotannollisissa väestöryhmissä toisaalta
1980-luvulla taloudellisen kasvun aikana ja toisaalta 1990-luvun laman vuosina. Tarkastelu
osoitti, että ikääntyvien työstä pois jääminen on
ollut suoraan yhteydessä eri toimialojen kilpailutilanteeseen ja työvoiman vähentämisen tarpeeseen. 1980-luvulla varhaiseläkkeiden käyttö
oli ennen kaikkea riippuvaista toimialan avoimuuden asteesta (ks. kuvio). Eniten eläkkeelle
siirryttiin vientiteollisuudesta ja seuraavaksi
eniten kilpailulta osittain suojatuilta teollisuudenaloilta sekä kotimarkkinasektorilta. 1990-luvun taitteessa varhaiseläkkeiden käyttö lisääntyi lainsäädännön muutosten seurauksena julkisella sektorilla, mutta tällöinkin käyttöaste jäi
jonkin verran matalammaksi kuin avoimella
sektorilla. Merkittävää oli, että julkisen sektorin kilpailulle avatuilla toimialoilla, erityisesti
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Kuvio 1. 55–59-vuotiaat palkansaajat: eläkkeiden alkavuus (%) toimialoittain 1983–1987.

tietoliikenteessä, varhaiseläkkeiden käyttö lisääntyi huomattavasti. 1990-luvun laman aikana ikääntyneiden työn jättäminen oli runsainta
kriisiin joutuneilla kotimarkkina-aloilla, ja vasta tämän jälkeen tulivat teollisuuden toimialat.
Laman aikana työstä luopuminen oli vähäisintä
julkisen sektorin suljetuilla toimialoilla, mutta
huomattavan runsasta liiketaloudellisen kilpailun piiriin saatetuilla, aiemmin julkiseen sektoriin kuuluneilla aloilla. Tähän pitkään linjaan
sopii hyvin myös työkyvyttömyyseläkkeiden
runsas käyttö 1960- ja 1970-lukujen vaihteen
molemmin puolin. Työkyvyttömyyseläkkeet
antoivat tuolloin turvaa kaupungistumisen ja
palkkatyöläistymisen jalkoihin jääneille viljelijäväestölle sekä muille väistyvien ja terveydeltään kuluttavien ammattien edustajille (Hytti
1993).
Varhaiseläkkeiden käyttötavat ovat olleet pitemmällä aikavälillä tarkastellen Suomessa osa
tuottavuuden kasvattamiseen ja kilpailukyvyn
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parantamiseen tähtäävää toimintamallia. Laman
aikana tuottavuuden nousu tapahtui poikkeuksellisen raa’alla tavalla, mutta koko kansantalouden kannalta tässä on myöhemmin todettu
terveitäkin piirteitä: lama myös ravisteli pois
piilevää tehottomuutta (Pohjola 1996; Kiander
ja Vartia 1998). Oman tutkimukseni valossa
ikäntyvien lisääntynyt ansiotyöstä syrjäytyminen on ollut osa tätä talouden tehostumisen prosessia. Ikääntyvät ovat olleet usein väistyvissä
työtehtävissä, ja heidän koulutustasonsa on matala. Kun sama kilpailukyvyn parantamisen ja
toiminnan tehostamisen periaate viedään asteittain läpi kaikilla toimialoilla, miten voidaan ajatella, että väistyvissä tehtävissä työskentelevät
ikääntyvät saadaan kannustimia parantamalla
laajoin joukoin pysymään työssä tai löytämään
itselleen uusia työtehtäviä?
Omien tulosteni (Hytti 1998) perusteella haluaisin myös heittää taloustieteilijöille kysymyksen, voidaanko tutkimuksissa mitenkään
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ottaa huomioon sitä mahdollisuutta, että tehoton työvoiman käyttö voi tulla yhteiskunnalle
kalliimmaksi kuin työstä sosiaaliturvan varaan
siirtyminen (vrt. kuviossa rahoitus- ja vakuutustoiminta/vientiteollisuus 1980-luvulla). Mikä
on kannustinajattelun analyyttinen arvo tästä
näkökulmasta tarkasteltuna? Tässä joudutaan
keskusteluun mm. palkkatasosta ja välillisistä
työvoimakustannuksista. Mutta voidaanko ajatella, että palkkojen alentaminen olisi ollut reaalinen vaihtoehto ikääntyvän, vähemmän koulutetun työvoiman vähentämiselle sekä tämän vähentämisen taustalla oleville tuottavuutta parantaville teknologisille ja organisatorisille muutoksille? (Tähän vaihtoehtoon viitattiin Helsingin
Sanomien pääkirjoituksessa 10.9.1998).
Varhaiseläkkeet ja työvoimaresurssin
vajaakäyttö
Vertailevassa tutkimuksessa, samoin kuin mikrotutkimuksessakin, on tärkeää ottaa samanaikaisesti huomioon eri toimeentuloturvamuotojen käyttötapoja ja niiden yhteyksiä työmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin. Erityisen tärkeää
tämä on, kun selitetään suomalaisten ikääntyneiden ansiotyöstä vetäytymistä kansainvälisesti vertaillen. Varhaiseläkkeiden käyttötapoja ei
voida ymmärtää tutkimalla pelkästään ikääntyvän väestön käyttäytymistä. Kansainvälisissä
vertailuissa on otettava huomioon eri etuusjärjestelmien ja työmarkkinoiden vuorovaikutus
koko työikäisessä väestössä.
Tutkimuksessani selvitin Suomen mallin erityisyyttä pohjoismaisen mallin osana käyttäen
lähtökohtana Pekka Kososen hahmottamia pohjoismaisia malleja. Tässä tarkastelutavassa työllisyyden ja toimeentuloturvan käytön erilaiset
painotukset Pohjoismaissa nähdään osana kunkin maan laajempaa taloudellis-poliittista toimintatapaa, jossa yhtenä osana ovat olleet myös

sosiaalipoliittiset ratkaisut (Kosonen 1998, 53–
59). Näistä lähtökohdista tarkastellen Pohjoismaiden vertailussa korostui varsinkin 1980-luvulla toimeentuloturvaetuuksien erilaisten käyttötapojen luonne yhteiskunnallisen sääntelyn ja
työmarkkinallisen jouston välineenä. Erot
etuuksien käytössä sekä sosiaaliturvan ja työmarkkinamallien välisissä kytkennöissä selittyvät pitkälti tietoisesti valituista toimintastrategioista, jotka muotoutuvat jatkuvien yhteiskunnallisten neuvotteluprosessien tuloksena.
Ruotsin tilapäistä työstä poissaoloa suosiva
malli on ollut osa täystyöllisyyteen ja työmarkkinoilla olon maksimointiin tähtäävää politiikkaa. Tanskassa työttömyysturvan runsas käyttö
on ollut yhdistyneenä liberaalisti sävyttyneeseen, yritystoiminnalle suuren vapauden antavaan politiikkaan, jossa korkeatasoinen verorahotteinen työttömyysturva ja vähäinen työsuhdeturva ovat yhdessä edesauttaneet työmarkkinoiden ulkoista joustavuutta. Suomessa kilpailukyvylle alisteinen hyvinvointipolitiikka on
edistänyt ikääntyneen, huonosti koulutetun työvoiman työmarkkinoilta poistumista ja sitä
kautta nopeuttanut yhteiskunnan myöhään liikkeelle lähtenyttä rakennemuutosta. 1990-luvun
lamaan asti varhaiseläkkeiden runsas käyttö ei
merkinnyt Suomessa työvoimaresurssin vajaata
käyttöä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vielä
1990-luvun taitteessa Suomessa tehtiin Skandinavian maihin verrattuna jonkin verran enemmän työtunteja työikäistä kohti (ks. tarkemmin
Hytti 1998, 143-147). Suomessa oli suotuisan
ikärakenteen, naisten kokoaikatyön ja työmarkkinoille tulevien uusien ikäluokkien korkean
koulutustason ansiosta mahdollisuus edistää talouden rakennemuutosta varhaiseläkepoliitiikan
avulla.
Tärkeänä toimementuloturvan käyttöä säätelevänä mekanismina Pohjoismaissa on ollut se,
miten etuuden käyttämisestä aiheutuvat välittö-
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mät kustannukset ovat kohdistuneet ja mikä on
ollut etuuden korvaustaso. Etuuksien käyttö on
ollut niihin järjestelmiin painottunutta, joissa
työnantajille ei ole koitunut välittömiä kustannuksia työstä poissaolosta tai joissa kustannukset ovat olleet vähäisiä (Ruotsissa sairauspoissaolot 1992 uudistukseen asti, Tanskassa työttömyysturva, Norjassa sairauspoissaolot vaikkakin vähemmän »subventoituina» kuin Ruotsissa). Näissä käytännöissä ei välttämättä ole
ollut kyse yhteiskunnallisesta vapaamatkustajuudesta, vaan neuvottelujen tuloksena syntyneistä toimintamalleista, joissa on otettu huomioon sekä työntekijöiden että työnantajien
edut. Toimeentuloturvaa on voitu käyttää työmarkkinallisen jouston välineenä, ja tästä joustosta syntyneet kustannukset ovat olleet yhteiskunnassa yhteisesti kannettavina. (Ks. Hytti
1998, 138–153.)
Pohjoismaiset mallit ovat murroksessa, ja sen
seurauksena myös toimeentuloturvan käyttötavat ovat muuttumassa (ks. Kosonen 1998, 333–
384). Yhtenä tavoitteena kaikissa maissa on
noussut esiin sosiaaliturvapolitiikan entistä tiukempi yhdistäminen aktivoiviin, työssä pysymistä edistäviin toimenpiteisiin. Pohjoismaisen
vertailun sekä Suomea koskevan historiallisen
vertailun perusteella avainkysymykseksi nousee, miten tulevaisuudessa voidaan yhdistää
»vähemmän tuottavan» työvoiman työmarkkinoilla pysyminen kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen ja taloudellisen tehokkuuden lisäämiseen. Ruotsissa vähän koulutettujen, vajaakuntoisten ja ikääntyvien työssäpysymiseen
tähtäävä politiikka onnistui tämän vuosikymmenen alkuun asti kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla, mutta mitenkään varmaa ei ole,
että harjoitetun politiikan kautta myös lisättiin
yhteiskunnan kokonaistyöpanosta ja taloudellista tehokkuutta. Ruotsin täystyöllisyyteen perustuvan mallin onnistumista on jälkikäteen selitet-
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ty solidaarisen palkkapolitiikan, verotuksen,
työntekoon sidotun sosiaaliturvan ja aktiivin
työmarkkinapolitiikan
yhteensopivuudella,
minkä seurauksena Ruotsin laaja hyvinvointivaltio toimi implisiittisesti työtä jakavana systeeminä. Järjestelmä kannusti kaikin tavoin ansiotyöhön osallistumiseen, mutta ei suosinut
työpanoksen kasvattamista (Freeman ym.
1995). Huomattava myös on, että Tanskassakin
aktivointipolitiikka alkoi vasta vuonna 1994,
jolloin talous oli jo tervehtynyt ja työllisyys kohentunut.

Lopuksi
Vertailevan tutkimuksen antina on, että sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita tarkastellaan toisiinsa nähden molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa olevina kokonaisuuksina. Pohjoismainen
hyvinvointivaltiomalli perustuu laaja-alaiseen
ansiotyöhön osallistumiseen, ja tältä kannalta
on tärkeää tutkia niitä sosiaaliturvan rakenteisiin ja työmarkkinoihin liittyviä esteitä, jotka
jarruttavat työllisyyden kasvua ja sosiaaliturvan
rahoitusperustan tervehtymistä. Tarvitaan siis
monipuolista mikrotason tutkimusta, jossa selvitetään yksilötason käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Sen lisäksi tarvitaan vertailevaa
makrotutkimusta sosiaaliturvan vaikutuksista
yhteiskunnallisen muutoksen edistäjänä ja pehmentäjänä. EU:n komission määritelmän mukaan (Commission of the European Communities 1995) eurooppalainen yhteiskuntamalli perustuu ajatukseen sosiaalisen ja taloudellisen
kehityksen toisiaan tukevasta vaikutuksesta.
Tämän ajattelutavan mukaan työmarkkinoiden
joustavoittaminen kansainvälistymisen ja kilpailun kiristymisen asettamissa paineissa vaatii
vastapainokseen korkeatasoista sosiaaliturvaa,
jonka kylläkin täytyy mukautua muuttuvien tilanteiden asettamiin vaatimuksiin. Ikääntyvien

Helka Hytti

työmarkkinaongelmien tutkimisessa tulisi mikrotason sekä vertailevaa tutkimusta edistää rintarinnan toisiaan täydentäen ja hyödyntäen. On
pidettävä huolta siitä, että molemmat näkökulmat tulevat riittävästi esiin.
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