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1 Hyvinvointivaltion kriisi ja tyovaltio

Lilinsimaisten yhteiskuntien kehitys toisen maailmansodan jdlkeen on ollut fordistisen ka-

pitalismin yleistymistd ja tiydellistymisti. Fordismin ytimeni on ollut palkkatyosuhteen

laajeneminen ja uusien massatuotanto- ja massakulutusnormien vakiintuminen. Fordismin

nousu- ja kukoistuskaudella, 1960- ja 197O-luvulla, tuotannon ja kulutuksen kehdt ovat

onnistuneesti kohdanneet toisensa (vrt. Kosonen 1987, 84-90; Heinonen 1993, 4243).

Kulutusta lisdAvi talous- ja sosiaalipolitiikka tukivat ja tiydensivdt fordistista tuotanto- ja

kulutusmallia. Keynesin yleinen teoria antoi palkkatyolAisille keinon esittii vaatimuksensa

yht6 aikaa talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan kielellA. TAllaisen ajattelun mukaan yhteis-

kunnan oli kokonaistaloudellisesti edullista investoida sosiaalipoliittisiin uudistuksiin. NAin

voitiin maksimoida kokonaiskulutusta ja lisatA taloudellista kasvua (Tamminen 1994,

117-118). Kuntaloudellinen kasvu- jasosiaalipolitiikkatukivattoisiaan, ideologiset konflik-

tit tasoittuivat ja vihenivit. Yhteiskunnallista keskustelua hallitsivat tulonjakokysymykset

(Heinonen 1993, 48-52).

Fordismi menestyierityisesti LAnsi-Euroopassa hyvin sen pitkin noususuhdanteen aikana,

joka kesti toisen maailmansodan pAdttymisestd dljykriisiin. Ldntiset hyvinvointivaltiot voi-

daan jakaaja on usein jaettukin erilaisiin tyyppeihin, mutta laajasti ottaen ne kaikki perus-

tuivat fordistiseen tuotantotapaan ja harjoittivat kulutusta lis66vAi talous- ja sosiaali-

politiikkaa. LAhimpAni tdti ideaalityyppiA lienevit olleet Pohjoismaat, erityisesti Ruotsi.

Keskeist6 hyvinvointivaltioiden pyrkimyksissi on ollutt6ystydllisyyden tavoittelu ja kulutuk-

sen lis66minen. Valtion sAitelytoimet ovat olleet kysyntdkeskeisii. Kysyntii on hillitty tai

elvytetty suhdanteita vastaavasti.

Tdllaisia valtioita voidaan kuvata ilmauksella keynesilAinen hyvinvointivaltio (Jessop

1994a). Sen tyypillisii piirteitd Ldnsi-Euroopassa 1960- ia1970-luvulla olivat seuraa-

vat:
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tAysty6llisyys
suljettu talous
kysynnin lisAAminen
massatuotanto ia massakulutus
tulonjaon tasoittaminen
sosiaaliset oikeudet.

Bob Jessopin (1994a) mukaan luetteloon on vielA lisittivd palkkojen kohtelu (valtion)

tuloina sekii kansallinen raha.

Fordismin ongelmat alkoivat tulla esiin vuoden 1973 6ljykriisin jilkeen, vaikka oljykriisi

sindnsd ei ollut ongelmien syy. Kysymys lienee ollut siit6, etti fordismi tavallaan saavutti

rajansa. Palkkatyon ristiriidat ja kulutuksen kasvu raioittivat yritysten voittoja. Eri rintamilla

tapahtuva globalisoituminen -tuotannon, kulutuksen ja luottoiiriestelmdn kansainvilisty-

minen - horjutti maailmantalouden tasapainoa. Kansallisvaltioille oliylivoimaista yllipitiA

samanaikaisesti vakaita hintoja ja tyollisyyttA. Talouskasvu hidastui kaikissa lAnsimaissa,

jaty6ttomyys ia koyhyys lisAintyivdt, samalla kun hyvinvointivaltion kehittAminen vaikeutui

(Kosonen 1987, 87-88; Heinonen 1993, 85-86).

paattajat lienevdt kaikkialla vAhitellen ymm6rtineet, etti fordistinen malli ei sovijAlkiteolli-

seen (postmoderniin) yhteiskuntaan. Utopistit ovat esitelleet uudenlaisia ratkaisuia, mutta

mikddn maa ei ole rohiennut ryhtyi radikaaleihin kokeiluihin. Hallitukset ovat jatkuvasti

pyrkineet kohentamaan taloutta ja parantamaan tyollisyytti entisin keinoin.

Toisen maailmansodan jilkeen tyottomyyskaudet ovat lAnsimaissa pidentyneet ja tyotto-

myys on laajentunut jatkuvasti. Tyottomyyskausien iilkeen tyottomien miAri on yleensA

jaiinyt aikaisempaa suuremmaksi, ja toisaalta tAystyollisyyden kaudet ovat olleet lyhyiti

poikkeusaikola.

Teknologinen kehitys on yhtenA syynitdh6n. Automaation ia rationalisoinnin perimm6isend

tarkoituksena on ihmistyon tarpeen vihentiminen. Hyvin usein on jirkevdstiosoitettu, ettd

edelleen on tekemAtdnti tyot6, jossa koneet eiv6t voi korvata ihmist5. Asia on epiilemdttd

niin, mutta kysymyksessa ei ole sellainen ty6, josta haluttaisiin maksaa kohtuullista
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korvausta. Toiden ja palkkojen osittaminen ndyttAd olevan hyvin vaikeaa mm. toiden

erilaisen luonteen takia.

Oikeudenmukaisen tuloniaon aikaansaaminen kahtia jakautuneessa yhteiskunnassa

ndyttdid ldhes mahdottomalta. Ansioihin sidottu sosiaaliturva tdyttdd tehtdvinsA tyossd

kdyvin vieston osalta, jos se todella pidetiin vakuutusperusteisena. llman riittdvAi

vAhimmdisturvaa se kuitenkin vain korostaa kahtia jakautumista.

NykyisiA hyvinvointivaltioita koettelee ainakin neljd rakenteellista haastetta. Ne ovat

kansainvilistyminen, uusi teknologia, siirtyminen postfordismiin sekA rahoitus- ja vero-

tusongelmat (vrt. Jessop 1994b, 25). Fordismin kriisifiminen liiffi uuden teknologian

ldpimurtoon. Postfordismille, joka on vasta kehittymdssd oleva muoto, ominaisia piirteitd

ovat joustava tuotanto, talouden erikoistumishyotyjen tavoittelu mittakaavahyotyjen sijaan

(economics of scope instead of economics of scale) ja erikoistuneet kulutustyylit.

Talla siirtymillA on vaikutuksia kansallisvaltioon ja hyvinvointivaltioon. Uutta valtiomuotoa

Bob Jessop (1994a ja 1994b) on kutsunut ilmauksella "schumpeterilainen tyovaltio".

Tyovaltio voidaan nAhdd postfordistisena valtiona, koska se auttaa ratkaisemaan fordismin

kriisi6. Se auttaa my6s postfordistisen kasautumisjArjestelmin vakiintumista. Tdlle valtio-

muodolle ominaisia piirteiti ovat

- rakenteellinen kilpailukyky ja innovaatiot
- avoin talous
- tarjonnan korostaminen
- joustavuus ja erot- tuotannollisuus- tarveharkinnan ja ansioiden korostaminen sosiaalisten oikeuksien sijaan.

Palkkoja kdsitell66n pelkistAin yritystason kustannustekijoind, ja kansallisen rahan tilalle

tulee kansainvdlinen valuutta.

Tyovaltio on myos "kovertunut" kansallisvaltio, silli kansainvdlistyminen, joustava tuotanto

ja globalisoituneet riskit heikentdvdt sen autonomiaa ja omaa pddtosvaltaa (Jessop 1994a,

14). Kansallisvaltio menettiid autonomiaansa kolmeen suuntaan, ylikansallisille organi-
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saatioille, paikallisille ja alueellisille organisaatioille seki niiden erilaisille yhteistyoverkos-

toille (Jessop 1994b, 2+25).

On kuitenkin otettava huomioon, ett6 "kovertuneella" kansallisvaltiollakin on tulevaisuu-

dessa tflrkeiti teht6viA. Ne liittyvdt erityisesti sosiaalisten konfliktien sditelyyn ja redistri-

buutioon (Jessop 1994a, 24). On vaikea loytaa tehokkaampaa yksikkoA kuin kansallisvaltio

hoitamaan nykyiset pitkdlle standardoidut tulonsiirtojirjestelmdt.

Tyovaltiota voidaan kontrastoida hyvinvointivaltioon toteamalla, ettii se pyrkii rakenteelli-

seen kilpailukykyyn ja innovaatioihin avoimessa taloudessa vaikuttamalla ensisilaisesti

talouden tarjontapuoleen. Vanha keynesiliinen hyvinvointivaltio pyrki tAystyollisyyden

saavuttamiseen suljetussa taloudessa vaikuttamalla talouden kysyntApuoleen fiorfing
1s95).

Tyovaltiossa voidaan erottaa kolme variaatiota. Voidaan puhua uusliberalistisesta,

uusstatistisesta ja uuskorporatiivisesta tyypistA. Uusliberalistisessa versiossa markkinat

johtavat kehityst6. Siini vastustetaan valtiota la tyomarkkinaosapuolten vAlistd sosiaalista

kumppanuutta ja markkinoiden toimintatavan nihddin pitev6n yhti hyvin yksityisel16 kuin

julkisellakin sektorilla. TArkeitd politiikkoja ovat yksityistiminen, sddtelyn purkaminen

talouselAmiistA, erilaiset tyomarkkinoiden joustot seki selektiiviset verotuet yrityksille.

Uusstatistisessa versiossa valtion rooli postfordistisessa kehityksessA on keskeinen.

Valtion interventiot ovattirkeitd, ja netapahtuvat ilman neuvottelujaty6markkinaiirjestojen

kanssa. Teollisuuspolitiikalla pyritidn uusien kasvavien teollisuusalojen edistdmiseen ia

tyomarkki noiden joustavoittamiseen.

Uuskorporatiivisessa versiossa valtio eitee itse taloudellisia pAit6ksiA vaan ennakoi niit6.

Valtio tukee pi6tdksiS, jotka on saavutettu ty6markkinajirjest6jen vilisissi neuvotteluissa.

Yksityinen ja julkinen sektori sekoittuvat yhi tiiviimmin toisiinsa. Politiikan tavoitteena on

edistdd yhteisymmdrrystd tyomarkkinoilla, hyodyntii tyontekijoiden tiedollisia valmiuksia

ja lisdti tyomarkkinoiden joustoja vAhentiimAttA tyontekijoiden oikeuksia tai tyopaikkoja.

Tyovaltiossa korporatismi eroaa aikaisemmasta siinii, ett6 pyrkimykseni ei ole t6ystyol-

lisyysvaan enemmdnkin innovaatiot ja rakenteellinen kilpailukyky. Tyomarkkinaneuvottelut

siirtyvdt myos keskusiirjestdtasolta yhd enemm6n yritystasolle, samalla kun ty6voiman
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jakautuminen eri sektoreihin tulee selvemmin nikyviin. Uuskorporatismissa tyomarkkinoi-

den vahvan ydinjoukon edut vdlittyvEit selkeimmin ja tulevat huomioon otetuksi, sen sijaan

heikommat ryhmdt joutuvat sivummalle. lntressin v6litys muuttuu yhd selektiivisemmAksi

(Jessop 1994a, 16-18; Torfing 1995, 5-6).Tyovaltion eri versiot eivdt sulje toisiaan pois.

Jessopin (1994a) mukaan esim. Euroopan unionissa on mahdollista loytdi kaikkien kolmen

strategian yhtiaikaista kiyft6n.

Tyovaltiolla on erilaisia sosiaalipoliittisia seurauksia. Keskeisii ovat sosiaalipolitiikan alista-

minen tyomarkkinoiden joustavoittamiselle sek6 pyrkimykset julkisen sektorin pienempiin

sosiaalimenoihin. Ensimm6inen vaikutus on vdlillinen siinA mielessA, ettd se kanavoituu

tydmarkkinoiden kautta. Toinen vaikutus on suorempi, hallitusten pyrkimys kustannuste-

hokkuuteen sosiaaliturvassa. Tulonsiirroissa on odotettavissa oikeuksien ja etuuksien

leikkauksia, yksityisten ja korporatiivisten vakuutusjArjestelmien laajentumista, Iisiin$aa
luottamusta yksityiseen hyvintekevAisyyteen ja pyrkimyksiA vdhentiii sosiaalietuuksista

riippuvien miirAA fl'orfing 1995, &-9). Sanalla sanoen selviA piirteitd hyvinvoinnin dua-

lisoitumisesta.

TAmin tutkimuksen tavoite on analysoida sitii, missd midrin edellA kuvattuja trendejd on

loydettdvissd kolmen ldntisen Euroopan maan, Alankomaiden, Ranskan ja Tanskan

sosiaaliturvassa. TAsmillisemmin esitettyni kysymykset koskevat sitA, onko kolmessa

vertailumaassa harjoitettu sellaista sosiaaliturvan sopeutus- ja leikkauspolitiikkaa, jonka

voitaisiin tulkita edustavan siirtymAi kohti ty6valtion muodostumista. Vai onko kyse vain

perinteisten kansallisten mallien uudel leenm uotoilusta?

Tutkimuksen rakenne on seuraava. Aluksi luodaan katsaus OECD-maiden oljykriisin

jdlkeiseen talouskehitykseen korostaen vertailumaiden talouskehitysti. Siinituodaan esiin

fordistisen valtion kriisiytyminen jatalouskasvun hidastuminen. Timdn lilkeen tarkastellaan

vuoden 1973 murroksen jilkeistd sosiaaliturvan sopeutus- ja leikkauspolitiikkaa Alanko-

maissa, Ranskassa ja Tanskassa. Lopuksi pohditaan timin tarkastelun pohjalta, missd

midrin empiiriselld tasolla voidaan erottaa tendenssejA tyovaltioon pdin.
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2 Vuoden 1973 jilkeinen murros OECD'maiden talouksissa

OECD-maiden toisen maailmansodan jAlkeinen yhtdjaksoinen talouskasvu pnaftyivuoden

1973 ja myohemmin vuoden 1979 oljykriisiin. OtlyXriisien hintashokit toimivat tavallaan pit-

kin talouskasvukauden pAAttymisen taustalla, mutta eivAt olleet taantuman varsinainen

syy. Talouden taantumista pyrittiin selviimAin elvyttdmillA mm. yritystoimintaa (esim.

Ruotsija Espanja) ja kasvattamalla julkista sektoria. Monet OECD-maat siirtyivit elvyttd-

viAn finanssipolitiikkaan lisdimilld mm. lainanottoa, koska matalasuhdanteen arveltiin ole-

van vain ohimenevd ilmio. Julkiset menot kasvoivat nopeasti oljykriisin j6lkeisinA vuosina,

ja erittdin nopeaa menojen kasvu oli mm. Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa,

kun taas Saksassa ja Ranskassa kasvu oli maltillisempaa. Julkisten menojen osuus

BKT:sta kasvoi vuosina 1973-1979 Hollannissa 46 %:sta 56 %:iin ja Tanskassa 45 %:sta

53 %:iin, kun taas Ranskassa julkisten menojen BKT-osuus kasvoi3S %:sta 44 %:iin eli

Alankomaiden jaTanskan vuoden 1973 tasolle. Kasvuatukevallafinanssipolitiikalla pyrittiin

vaimentamaan heikentyneen talouden seurausvaikutuksia, mutta siitA huolimatta tyot-

tomyytti ei kyetty pienent6miin oljykriisiA edeltdneelle tasolle (Maki 1995, 25-30 ja 90).

Kuva 1. Reaalihintaisen BKT:n volyymin vuotuiset kasvuprosentit Alankomaissa, Rans-
kassa ja Tanskassa vuosina 1973-1991 .

*Alankomaat *Ranska -Tanska

82 83 84 85 86 87 88 89 90 1991

Lihde: OECD, Economic Outlook 1993.
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Talouskasvun hidastuessa tyon tuottavuuden kasvu v6heni niin, ettd kun kasvu Euroopan

OEGD-maissa oli ollut vuosina 1960-1973 keskimddrin 5,1 7o, vuosina 1973-1979 se

pieneni 2,6 o/":iin. Alankomaissa ja Tanskassa tyon tuottavuuden kasvun hidastuminen oli

eurooppalaisten OECD-maiden keskitasoa, kun taas Ranskassa hidastuminen eiollut niin

voimakasta. Tuottavuuden kasvun vAheneminen johtui lAhinni yhteiskuntarakenteen

palveluvaltaistumisesta (Leppinen & Romppanen 1995, 20-22).

Taloustaantumasta selvittiin 1980-luvun alkuun mennessi l6hes kaikissa Euroopan

OECD-maissa lukuun ottamatta Tanskaa, iossa talouslama oli syvimmilldin 1980-luvun

alussa. Kuitenkaan talouskasvu ei yltAnyt energiakriisid edeltdneelle tasolle. Julkisten

menojen kansantuoteosuus kasvoi nopeasti mm. Ranskassa, kun sen sijaan Tanskassa

se oli hidasta (Schaumann 1993, 24*249; Maki 1995, 90).

Kansantuotteen kasvu Euroopan OECD-maissa vuosina 1979-1993 iai 1,1 %:iin jatydn

tuottavuuden kasvu alle2 %:n (Leppiinen & Romppanen 1995, 20-21). Kasvava julkinen

velka sekd suhteellisen suuri tyottomyys loivat paineita julkisten menojen kasvun hillit-

semiseen. Timi aiheuttivaatimuksia sosiaalimenojen vAhentAmiseksi, silld sosiaalimenot

muodostivat suurimman osan julkisista menoista.

1990-luvun alun syvi talouslama heikensi entisestiin julkisen talouden tasapainoa ja

kasvatti julkisten menojen kansantuoteosuutta kaikissa Euroopan OECD-maissa, mikd

aiheutti paineita sosiaalimenojen supistuksiin. Erityisen voimakkaana n6md vaatimukset

tulivat esille sellaisissa maissa kuin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Hollannissa ja Bel-

giassa, joissa iulkisten menojen kansantuoteosuus oli OECD-maiden suurimpia (Maki

1 995, 90 ja 106-1 1 0).
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Kuva 2. Julkiset menot suhteessa BKT:hen Alankomaissa, Ranskassa ja Tanskassa
verrattuna OECD-Eurooppaan keskimidrin vuosina 1973-1992.

tAlankomaat tRanska *Tanska #OECD-Eurooppa

Ldhde: Maki 1995, 98.

3 Sosiaaliturvan sopeuttaminen ia ioustavoittaminen

Eurooppalaiset yhteiskunnat joutuivat 1970-luvun puolivilissi yhi jatkuvaan murroskau-

teen. Fordismin murroskauttaon leimannuttalouden kannattavuuskriisi, deindustrialisaatio,

palkka- ja tyoehtosopimusten erifiminen seki ioukkotyott6myyden paluu (Kosonen 1987

ja 1994). Myos uusliberalististen aatteiden esiinmarssi on ollut n6kyvii eri puolilla Euroop-

paa. Hyvinvointivaltio on joutunut 70-luvun puoliv6lin jilkeen haasteiden eteen. SAistolinja

ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat olleet arkipiivii monissa maissa.

Sosiaaliturvassa ndkyvin on ollut rahoituksen ongelma, sillA rahoitus rakentuu useimmissa

maissa palkkatyoyhteiskunnan varaan. Tyottomyyden nopea lisiintyminen yhdessi

vfleston vanhenemisen kanssa lisid tulonsiirroista ja palveluista riippuvien miiirdii, mutta

supistaa niiden maksajien mAdri6. Niin palkkatyon miArdn ja sosiaaliturvan rahoituksen
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Kuva 3. Tyottomyys prosentteina koko tydvoimasta Alankomaissa, Ranskassa ia Tans-
kassa vuosina 1973, 1983 ja 1993.

11973 @1983 @11993
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Alankomaat Ranska Tanska

L6hde: OECD, Labour Force Statistics 1973-1993.

Kuva 4. PitkAaikaistyottomyys (12 kk tai yli) prosentteina koko tyottomyydestA Alanko-
maissa, Ranskassa ja Tanskassa vuosina 1983 ja 1993.
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valilla vdlitsee kohtalokas yhtil6, jota eri maissa on yritetty ratkaista erityyppisin keinoin.

Toimenpiteisiin ovat kuuluneet tyomarkkinoiden toiminnan tehostaminen ioustoien avulla

ja tydssi pysymiseen kannustaminen, tuloharkinnan lisAAn$a kayno etuuksissa, sosi-

aalituruan rahoituspohjan laajentaminen, rahastoinnin lisAiminen elikkeissA ia sosiaali-

turvajdrjestelmien korporatisoiminen la yksityistiminen.

Alankomaat

Vuoden 1976 jAlkeen sosiaaliturvaa on arvosteltu ia sen etuuksia on leikattu Alankomaissa.

Tdmin politiikan taustalla ovat olleet maailmantalouden kriisi, talouden lama ja suuri

tyottomyys. Myos uusliberatististen aatteiden esiinmarssi Britannian tyyliin on ollut eris

tekijEr.

Niiden ajatusten toteuttaminen alkoi kiytAnnossd vuonna 1987, jolloin muutettiin koko

sosiaaliturvajirjestelmAA. Etuuksia yhdenmukaistettiin ja pyrittiin hallinnon rationalisointiin.

Myds tyoky\^/ttomyyselAkkeiden kustannuksia yritettiin pienentdi. Tavoitteen takana oli se

yksinkertainen tosiasia, ettAAlankomaiden tyovoima oliyksi maailman tyoky\ /ttomimmist6.

Tyottomyysvakuutusjirjestelmd uudistettiin ja samalla heikennettiin sen etuuksien sekii

myos tyok) 4/ttom)rys- ja sairausvakuutusetuuksien tasoia. My6s tydky\ /ttdmyyselikkeiden

kriteerejd tiukennettiin erityisesti nuorten tyoky\^/ttomien osalta. Kun useat tyolqfvyttomdt

jatyottomdtioutuivatturvautumaan sosiaaliapuun, muuttuivat my6s jiriestelmien tavoitteet

kulutustason sdilyttAmisestA yhi enemmdn kohtivihimm6istoimeentulon turvaamista (vrt.

Cox 1993,181).

Vaikka sosiaaliturvan leikkausten ia sopeutusten piti loppua vuoteen 1987, esitti Alanko-

maiden sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien yhteishallitus lukuisia muutoksia

sosiaaliturvajArjestelmiin 1990-luvun alussa. Sosiaalituruajiriestelmien ongelmien n6htiin

johtuvan tyomarkkinoiden rakenteesta sekd laajemmasta taloudellisesta kontekstista.

Tyollisten vihdinen mddrii, sosiaalietuuksien suuruus ja vililliset tyovoimakustannukset

olivat ongelmallisia. Sosiaaliturvan piiriin piAsy n6htiin liian helpoksija kannustimet tyossd

pysymiseen liian heikoiksi. Lis6ksi sosiaaliturvaiArjestelmin katsottiin perustuvan liikaa
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tulonsiirtoihin ja liian vihin ennaltaehkiiseviin ja kuntouttaviin toimenpiteisiin (in 't Groen

1994,103-104).

Muutokset olivat "teknisiA" ja ne tapahtuivat ilman suurta periaatekeskustelua. Oikeuksia

etuuksiin tiukennettiin ja samalla etuudet tehtiin enemmdn tuloharkintaisiksi. Etuuksien

tavoitetta muutettiin kulutustason sAilyttimisestd kohtivdhimmiistoimeentulon turvaamista.

VanhuuselAkkeet tehtiin yksilolliseksi ja tuloharkintaa lisAttiin. ErAs toimenpide oli muutos

Alankomaiden perinteiseen linjaan: tyonantajien rahoitusosuutta lisittiin erityisesti sai-

rausvakuutuksessa ja tyokpryttomyysvakuutuksessa (in 't Groen 1994, 105-1 10).

Syksyn 1994 vaalien jilkeen muodostettiin uusi hallitus. Se koostui sosiaalidemokraateis-

ta, sosiaaliliberaaleista ja liberaaleista, ja se esitti ohjelmassaan useita sosiaaliturvaa

karsivia hankkeita. Hallituksen mukaan sairausvakuutusjdrjestelmd ja osin myos tyoky-

vyttomyysjirjestelmi tulisi yksityist66. Vanhuuselikkeiden ja perhe-eldkkeiden myonti-

misperusteita tulisi tiukentaa tuloharkintaa lisiimdllA (in 't Groen 1994, 114--115; Laitinen

1995,12).

Niiden uudistusten toteuttaminen tulee v6hentdmiAn valtion osuutta sosiaalivakuutukses-

sa ja entisestdAn lisiAmAAn ty6markkinajirjestojen ja yksityisten vakuutusyhtioiden roolia

sosiaaliturvassa. Voidaan arvioida, ettA liberaalien voimien yritykset korporatismin vdhen-

tAmiseksi alankomaalaisessa sosiaaliturvassa ja sen hallinnossa eivit onnistuneet. On

kdynyt itse asiassa piinvastoin: korporatismin ote Alankomaiden sosiaaliturvassa on

vahvistunut. Kehitys osoittaa, miten pysyvii korporaatioiden rooli on Alankomaissa. Kor-

poratiiviset jdrjestelyt sosiaaliturvassa ovat maan hyvinvointivaltion peruspiirre, jotain

sellaista mikd ei muutu historiallisten tilanteiden vaihteluista huolimatta.

Voidaan sanoa, etti Alankomaiden sosiaaliturva on alusta lAhtien perustunut dualistiseen

malliin. Yleisten kansanvakuutusjArjestelmien ja palkansaajavakuutusten ohella Alanko-

maissa on rakennettu vapaaehtoisia jirjestelmid. Dualistisuus oli siten Alankomaiden

sosiaaliturvajArjestelmdn peruspiirre jo alusta alkaen, pdinvastoin kuin Ranskassa ja

Tanskassa, joissa dualistisuus on vasta viime vuosikymmenten tulosta. Vapaaehtoisten
jdrjestelmien juuret ovat Alankomaiden yhteiskunnan pilarisaatiossa, ja ne ovat joko tyon-

antajakohtaisia tai tyoehtosopimuksiin perustuvia. JArjestelmien piirissd olevien henkiloiden
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mfldrA on lisddntynyt huomattavasti toisen maailmansodan jilkeen, ia my6s niiden

maksamien etuuksien taso on noussut. Valtio on tukenut ldriestelmien kehittimisti, mutta

myos korporatiiviset osapuolet ovat kehittdneet niiti (van Gunsteren &' Rein 1985,

1 36-1 37).

Vapaaehtoisen vakuutuksen merkitys on ollut siini, ettii sen tavoitteena on ollut saavute-

tun kulutustason siilyttiminen, kun taas yleisen kansanvakuutuksen tavoite on ollut

vdhimmiistoimeentulon turvaaminen (Pieters 1993, 192). Tirkei ero on myos siinA, etti
vapaaehtoiset jArjestelmit ovat perustuneet rahastointiin, kun taas yleinen kansanvakuutus

on perustunut jakoperiaatteeseen. Edellisti on hallinnut ekvivalenssin periaate, jdlkim-

mdistA yhteisvastuun periaate. Dualismi on leimannut seki sosiaaliturvan tavoitteita ettd

menetelmii.

Dualismi lakisddteisen ia yksityisen sosiaaliturvan kesken on kuulunut Alankomaiden

hyvinvointivaltioon, mutta 1970-luvun puolivilin jAlkeen kehitys on vahvistunut. Tdmi
kehityssuunta ndyttiisi sisiltivAn tydvaltion ituja. Myos julkisen sektorin hoitamaan sosi-

aaliturvaan on tehty muutoksia, jotka tAhtiivit tyontekoon kannustamiseen ia tyomark-

kinoiden jdykkyyksien poistamiseen. Tyovaltioajatuksen kanssa sopusoinnussa ovat myos

lukuisat aloitteet sosiaalivakuutuslirjestelmien yksityistdmisest6, ioita on tehty Alanko-

maissa viime vuosina. Julkisen sektorin sosiaaliturvan lisiintynyt korporatisoituminen voi

osoittaa tyovaltion uuskorporatiivisen version vahvistumista. Erityisen kirjistynyt ongelma

Alankomaissa on ollut ty6kyvytt6myys, jonka takia tyovoiman kuntoutukseen ja uudelleen

integrointiin tyomarkkinoille on uhrattu merkittAvi6voimavarola. Myds pitkAaikaistyottomien

mddrd on jatkuvasti kasvanut, mikA on poikkeuksillista Ranskaan ja Tanskaan verrattuna

(ks. kuva 3, my6s ISSA 1995).

Ranska

Pitkisti korkeasuhdanteen syklistA toisen maailmansodan j6lkeen on Ranskassa k6ytetty

nimityst6 "kolmekymment6 kunniakastavuotta" (frente Glorieuses). Valtiontalouspolitiikka

noudatti tdnA aikana "stop and go" -periaatetta. Kun inflaatio kiihtyi, valtio tiukensi raha-

politiikkaansa. Tyott6myyskausina turvauduttiin keynesildiseen elqgtykseen.
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Otiyfriisi toi Ranskassa mukanaan tydtt6myyden kasvun. Val6ry Giscard d'Estaingin

presidenttikauden alussa tyottomyyttA pidettiin viel6 suhdannekysymykseni, joka olisi

elvfispolitiikalla voitettavissa. Kriisin syvyys ja suurtyottomyyden pitkittyminen ajoivat val-

tion kuitenkin uusliberalistiseen talouspolitiikkaan. Se merkitsiiulkisen kulutuksen supista-

mista, hintojen vapauttamista javarovaisia siAstojd sosiaalimenoissa. Elvytyspolitiikan aika

niytti olevan ohi.

Frangois Mitterrand valittiin presidentiksi vuonna 1981 , ja vasemmisto otti hallitusvastuun.

Se pyrki entistd rohkeammin noudattamaan keynesiliistA elvfispolitiikkaa lisiAmilli
kulutusta ja kannustamalla investointeja. Palkkoja ja sosiaalietuuksia korotettiin ja julkisen

sektorin tydvoimaa lisAttiin. ElAkkeelle siirtyminen 60 vuoden i6ssA yleistyi, miti pidettiin

sekd sosiaalisesti edistyksellisenA etti tyovoimapoliittisesti j6rkevinA suuntauksena

(Gueslin 1992, 192-194).

TAmi politiikka ei enii toiminut, eivAtkA investoinnit elpyneet. Vaikka kokonaistyottdmyys

vAheni, myos yksityisen sektorin tyopaikkoien m66r6 viheni. Talouskasvun hidastuessa

sosiaaliturvan parannukset kasvattivat v. 197G-1985 sosiaalimenot 20 %o:sla 30 o/o:iin

BKT:sta. Kotimaisen kysynnAn lisdys vaikutti ennen kaikkea tuontiin, la Ranska velkaantui.

Valtio ulotti asteittain sosiaaliturvaa eri ryhmiin, jotka olivat iAineet alkuperiisen suunni-

telman ulkopuolelle: leskiin, taiteilijoihin, nuoriin tyottomiin ja tyottomiin, jotka olivat ylittA-

neet koruauksiin oikeuttavan ajan. Vuonna 1974 siAdetyl16 lailla er6iden alojen, esimerkiksi

maanviljelij6iden, erityisj6rlestelmien vaje siirrettiin yleisen jdrjestelmdn vastuulle "demo-

grafisen kompensaation" nimissA.

Lisiksi vuosina 197+1981 myonnettiin uusia etuuksia ia huomattavia etuuksien paran-

nuksia kolmilapsisille perheille, vammaisille henkiloille ja heikossa asemassa oleville van-

huksille. Mitterrandin ensimmiiselli presidenttikaudella perhetukia ja vihimmiisvan-

huuseldkkeitd korotettiin jAlleen tuntuvasti ja varhaista elikkeelle siirtymisti helpotettiin,

SosiaaliturvajirjestelmAn pelastamiseksi on tehty useita suunnitelmia. Rahoituspohiaa on

asteittain laajennettu korottamalla vakuutusmaksuja ja vakuutuksenalaisten tulojen kattoa.
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LisAelAkkeiden indeksikorotukset jAidytettiin vuonna 1983 (Gueslin 1992, 201-203),.

Varsinaisia leikkauksia on kuitenkin tehty vain sairausvakuutuksessa.

1990-luvun lama on edelleen kasvattanut jdrjestelmin paineita. Tyontekijoiden yleisen

elAkejirjestelmin reformia on alettu asteittain toteuttaa vuoden 1994 alusta. Sen suunta-

viivat ovat seuraavat:

Vakuutusaikaa pidennetAin parilla vuodella ja elikepalkan laskemisessa

huomioon otettava aika pidennetiin 10 vuodesta25 vuoteen. Indeksi-

tarkastuksissa siirrytAin palkkaindeksist6 hintaindeksiin.

Vakuutusmaksurahoituksesta on jo siirrytty verorahoituksen suuntaan.

Veronluonteista sosiaaliturvamaksua on korotettu 1,1 %:sla 2,4 o/o:iin.

Myos lisAelAkejArjestelmien vakuutusmaksuia korotetaan. Ranskan

elikeiirjestelmit ovat alusta asti olleet jakoidrjestelmii, mutta nyt on jo

pitkAlle suunniteltu tyonantajakohtaisten, tdysin rahastoivien elAkejirjes-

telmien perustamista (Laitinen 1995, 8-10).

Tulevaisuuden haasteet liit\^/attydmarkkinoiden kehitykseen. Vuosina 1973-1993 tyot-

tomyys on lisAintynyt 1,5 %:sta yli 11 o/o:iin. Pitk6aikaistyott6mien miirA on kymmenen

viime vuoden kuluessa kuitenkin hiukan pienentynyt. Tyottdmyys yhdessi sosiaaliturvan

rahoituksen palkkatyosidonnaisuuden kanssa on aiheuttanut sosiaaliturvaan pysyvin

rahoitusongelman (Charbonnel 1994, 122). TAmi korostuu edelleen tilanteessa, iossa

eldkkeiden rahoitus perustuu jakoiAriestelmdin.

Valtion tosiasiallinen ylivalta elikejiriestelmien hallinnossa on aina ollut ideologisesti on-

gelmallinen. Siti on tarvittu, koska ns. sosiaalinen demokratia, eli ty6markkinaiAriestoien

pAAtintdvalta on toiminut huonosti. Tdmi johtuu siiti, ettA palkansaajaj6rjestojen i6ries-

tiygmisaste on matala, vaikka Ranskaa yleensi pidetdin korporatiivisesti hallittuna

yhteiskuntana. Tyonantajat eiv6t puolestaan ole pitAneet iiriest6jen valtaa erityisen

tdrke6ni (Mistral 1995, 4).
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Nayftaa si[6, etti Ranskan sosiaaliturvaturvajirjestelmi ei selvid vaikeuksistaan ilman

etujen heikennyksii. Yleisiin elAkej6rjestelmiin kuuluvat tyontekijdt eivAt voi korottaa

etuuksiaan maksamalla itse vakuutusmaksuja. Todellisia, katot ylittivii lis6elikkeiti on

ollut tapana jirjestiA vain korkeassa asemassa oleville toimihenkil6ille.

Tyonantajakohtaiset, kokonaan rahastoivat jArjestelm6t voivat jossain mdirin helpottaa

tilannetta. Aluksi niiden tuoma hyoty on kuitenkin kyseenalainen. Miten paljon on varaa ra-

hastoida? Rahastoivat jirjestelmAt eivit myoskAAn auta niitA, jotka ovat pudonneet ty6-

eldmdn ulkopuolelle ja joiden sosiaaliturva jdi v6himmdistasolle.

Timi merkinnee sit6, etti Ranska kehittyy kohtidualistista hyvinvointivaltiota, lakisddteisen

ja korporatiivisen sosiaaliturvan ja yksityisen rahastoivan sosiaaliturvan yhdistelm6i.

Tyovaltion suuntaan viittaavia kehityssuuntia ovat ainakin pyrkimykset ty6markkinoiden

joustavoittamiseen ja julkisten sosiaalimenojen supistamiseen. Koska Ranskan j6rjestelmA

on alusta astiollut periaatteessa korporatiivinen, se eivoine kehittyi eni6 tihin suuntaan.

Sen sijaan voidaan odottaa yksityisten ja tydnantajakohtaisten vakuutusjdrjestelmien

laajenemista.

NykyisessdyksityistAmistisuosivassa ilmapiirissd lienee mahdollista sekin, ettAvaltio ottaa

vakavasti vaatimukset sosiaaliturvan itsendisyydesti ja pyrkii irtautumaan vastuustaan.

TAmA merkitsisi siti, ettii Ranskan jArjestelmdn korporatiiviset periaatteet toteutuisivat

tiysimittaisesti aikana, jolloin tyomarkkinajArjestojen merkitys on kaikkialla Euroopassa

heikentymAssi (Charbonnel 1994, 121-122; Nieminen 1 995, 20-22).

Toisaalta budjettialijiAmdn takia Ranskan hallitus on esittinyt sosiaaliturvaj6rjestelmiin

muutoksia marraskuussa 1995. Esitys sisilt66 verojen korotuksen sekA terveyspalvelu-

jen supistamisen. Kansalliskokouksessa hallituksen esitys sai taakseen ylivoimaisen

enemmiston, eivdtkd ammattijirjestotkdAn ndyttiisiyksimielisesti asettuvan vastustamaan

sit6. Vastoin tdssA oletettua korporatismin vahvistumista muutosesitys siirtdisi sosiaalitur-

vajirjestelmdn valvonnan ammattiyhdistysliikkeeltA ja tyonantajilta kansalliskokoukselle.

TimA merkitsisi uusstatistisen tyovaltion piirteiden vahvistumista. (Ks. Veckans Affirer
13.1 1 .1995; Le Monde 16.1 1 .1995.)
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Tanska

Yleismaailmallinen talouslama aiheutti Tanskassa toisen maailmansodan jAlkeisen yhti-
jaksoisen talouskasvun pysihtymisen 1970-luvun puolivilissii. Lamasta pyrittiin eroon

yritystoimintaa elvyttimilli, julkista sektoria kasvattamalla ja lainaottoa lisiAmill&. Tanska

ei kuitenkaan selvinnyt kuten muut OECD-maat 1980-luvun alkuun mennessA talous-

taantumasta, vaan lama oli maassa syvimmilliin vuonna 1982. Talouskasvu oli pysdh-

dyksissi, julkinen talous oli pahasti velkaantunut, tyottomyys oli kohonnut l6hes 10 %:iin

ja inflaatio yli 10 T":iin. (Schaumann 1993, 245-1259; Maki 1995, 90.)

Vuoden 1982 kansankirdiAvaaleissa sosiaalidemokraatit kArsivitvaalitappion ja muodos-

tettiin oikeistopuolueiden vAhemmistohallitus. Uusliberalistiset aatteet saivat jalansijaa ja

hyvinvointivaltio joutui kritiikin kohteeksi. Hallitus asettitavoitteekseen inflaation ja korko-

tason alentamisen sekA julkisten menojen vAhentimisen. Koska sosiaaliset tulonsiirrot

muodostivat huomattavan osan julkisista menoista, t6mi aiheutti vaatimuksia sosiaali-

menoien vihentimiseksi. Sairaus- jaty6ttomyysturvaa heikennettiin vuonna 1981. Ansio-

elikkeit6 varten kootut varat purettiin ja tuloharkinta palautettiin kansaneldkkeisiin. (Nor-

borg & Sjostedt 1987, 25f255; Salminen 1993, 56; Plovsing 1994, 27-28-)

Kuitenkin porvarihaltituksen toiminta oli enemmin pragmaattista kuin ideologista. TAmi
johtui osin siitA, etti se olivAhemmistohallitus ja myos siitA, ettd sodanjilkeisellA konsen-

suksella oli vielA Tanskassa vaikutusta. LisAksi hallitus oli sisiisestijakautunut: liberaalinen

puolue suosi uusliberalistista strategiaa, kun taas konservatiivit ja pienet keskustan

puolueet uusvaltiollista ja uuskorporatiivista strategiaa. fl-orfing 1995, 18-19.)

Koska porvarihallitus hylkdsiansiosidonnaisuuden eliketurvassa, tyonantaia- latyonteki-
jiijiriestdt sopivat kollektiivisista tyomarkkinaelikkeisti, iotka toteutettiin liittokohtaisesti

vuosina 1987-1993. Tyomarkkinaelikkeet ovat vakuutusmaksuperusteisia ja rahastoivia.

ElAkkeiden rahoituksesta huolehtivattyonantaiatiatyontekijit. Tyomarkkinael6kkeet siirsi-

vAt osaltaan eliketurvassa vastuuta valtiolta kansalaisyhteiskunnalle, ja niiin Tanskan

eliketurvassa voimistuivat korporatiiviset piirteet. (Andersen 1991, 133-134; Simonsen

1994, 17-21.1
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Tanska selvisi 1980-luvun alun talouslamasta 1980-luvun puoliviliin mennessd. lnflaatio

ja korkotaso laskivat, mutta tyott6myys pysyi edelleen yli 10 o/o;o?, tyovoimasta. 1990-

luvun alun talouslama heijastui myos Tanskaan mutta ei niin voimakkaana kuin vuonna

1982. Taloustaantuma hidasti talouskasvua, tyottomyys kasvoi, julkisen talouden velka

lisAintyi ja verotus kiristyi entisestiin. Julkisten menojen kansantuoteosuuden kasvu

aiheutti paineita sosiaaliturvan supistuksiin. (Plovsing 1994, 27-28; Maki 1995, 90 ja

106-1 10.)

Vuoden 1993 kansankArijAvaalien jilkeen sosiaalidemokraattien johdolla muodostettu

enemmistohallitus asettitavoitteekseen tasaisen talouskasvun, tyottomyyden vdhent6mi-

sen, korkotason alentamisen ja verouudistuksen. Verouudistuksen mukaan yksityisten

henkiloiden tulo- ja marginaaliveroastetta alennetaan, sosiaaliturvamaksuja korotetaan

asteittain 5 %:sta 8 %:iin vuosina 1994-1998 jaympiiristovero otetaan vihitellen kdyttoon

vuoteen 19g8 mennessA. Sosiaalipoliittisessa ohjelmassaan hallitus korosti aktiivisuutta

ja joustavuutta.

Vuoden 1994 alusta tyottomyysturvaetuuksien kestoa rajoitettiin ja tyottomyysturva muu-

tettiin enemmin tyollisyytti tukevaksi. ElAketurvassa verottomat elSkkeet muuttuivat

verollisiksi ja vanhuuselAkkeen tuloharkintaa lis6ttiin. (Plovsing 1994, 28-37.)

Tanskan sosiaaliturvaan on ehdotettu muutoksia myos timin vuoden puolella. Porvarihal-

lituksen asettama sosiaalikomitea jAtti mietint6nsA vuonna 1993, kun uusi sosiaalidemo-

kraattinen hallitus oli astunut virkaan. Komitean tavoitteena on pienentii kasvavia eldke-

menoja, joita vieston ikAintyminen ja suurten ik6luokkien elikkeelle siifiminen tulevat

aiheuttamaan. Elikemenojen kasvu kohdistuu erityisesti tyomarkkinaeldkkeisiin eikd

niinkiin kansaneliikkeisiin. Komitean ehdotuksen mukaan kaikille vanhuksille taattaisiin

perustoimeentuloturva, viiltettiisiin vAest6ryhmien erilaista kohtelua ja mahdollistettaisiin

joustavastielikkeelle siirtyminen. Komitean mukaan kansanelAke muodostaisieliketurvan

perustan ja kansaneldkkeen perusosan tuloharkinta poistettaisiin. Lisiksi eldkeindeksin

palkkasidonnaisuutta lievennettdisiin. Eldkeuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna

2OOO. Eliketurvan heikennykset eivAt koskisi nykyisiA eldkeliisii eikd vilittomdsti el6k-

keelle siirtymAssd olevia. (Johansen 1995, 90-106; Sondergaard 1995.)
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Tanskan hyvinvointivaltion kehitykselle on vuoden 1973 jAlkeen ollut ominaista puoluejir-

jestelmfln haianaisuus ja taloudellisen kasvun hidastuminen. Talouspolitiikassa keskeisii

tavoitteita ovat olleet inflaation ja korkotason alentaminen sekd iulkisten menofen supista-

minen. Elfiketurvan kehitykselle on ollut ominaista dualistisuus, ts. kansaneldkkeiti ja

tyomarkkinaelikkeiti on kehitetty. Vaikka eliketurvassa on pidetty kiinni perusturvasta,

tyomarkkinael6kkeiden merkitys tulevaisuudessa tulee kasvamaan, mikivahvistaa eldke-

turvassa korporatiivisia piirteiti. Lisdksi sosiaaliturvan rahoituksessa ollaan siirtymdssi

verorahoituksesta vakuutusmaksurahoitusta kohti, mikA osaltaan vahvistaa ansiosidon-

naista sosiaaliturvaa. Fordismi ei koskaan vakiintunut Tanskassa, mutta nyt tilanne nayt-

tiisi olevan suosiollinen tyovaltiollisten piirteiden vahvistumiselle.

4 Tyovaltion ituia vai vanhan mallin trimmausta

Tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida siti, missi miirin vertailumaissa on harioitettu

parin viime vuosikymmenen aikana sosiaaliturvan sopeutus- ja leikkauspolitiikkaa, joka

olisiyhdenmukaista tyovaltion tendenssien kanssa. LisAksisiinA pyrittiin arvioimaan, missA

m6irin tissi politiikassa oli kysymys vain maittaisten, ideografisten sosiaaliturvamallien

uudelleenmuotoilusta. Korostuiko kehityksessA enemmin iatkuvuus kuin siirtyminen uutta

Wppi6, tyovaltiota kohti?

Ennen johtopditosten esitt6misti on syyti mainita pari tarkastelua koskevaa rajoitusta ja

ongelmaa. Ensimmiinen koskee mittausongelmaa: miten mitata yhteiskunnallisia ten-

denssejA? Miten voimme arvioida, milloin on kyseessi muutos kohtityovaltiota, milloin taas

ei? Kovin selvdfl ratkaisua tihin ei voida antaa, mutta tissi tutkimuksessa ongelma

ratkaistiin seuraavasti. Tutkimuksen alussa esitettiin aikaisemmassa tutkimuksessa esiin

tuotuja tyovaltion piirteiti ja niiden seurauksia. Vertailumaiden viimeaikaisen kehityksen

analysoinnilla koetettiin timdn lElkeen selvittii, onko niiden piirteiden vahvistumista

havaittavissa vai ei.

Toinen huomautus koskee empiirisen tarkastelun kohdetta. Tutkimuksessa on tarkasteltu

pelkistdin sosiaalisia tulonsiirtoja, ja ty6markkinoiden muutosten, joustot yms., tarkastelu

on iiinyt vihemmille. TimA merkitsee sit6, ettA kuva tyovaltion muodostumisesta on vain
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puolittainen. Lisiksi on syytd muistaa, etti tyomarkkinamuutokset heijastuvat vasta

viiveelld tulonsiirtoihin, ja muutokset kohti tyovaltiota voivat olla jo pitemmdlld tyomark-

kinoilla. Tyomarkkinoiden muutokset ovat erittiin tirkeiti sosiaaliturvalle, joka rakentuu

tyosuhteen varaan kuten Keski-Euroopan maissa.

Mainitut huomautukset mielessA pitden voidaan esittAi joitain johtopiAtoksid vertailumais-

ta. Kaikissa maissa on havaittavissa hyvinvointivaltion murros, joka on alkanut vuoden

1973 jdlkeen. Kyse on jo pitk6An jatkuneesta epivarmuuden kaudesta. Globalisoituminen,

tyottomyyden lisAintyminen jatalouskasvun hiipuminen ovat pakottaneet maat politiikkaan,

jossa sosiaalisia oikeuksia on vihennetty ia yritetty loytaa sosiaaliturvan uusia rahoitus-

lflhteitd. Kehitykselle oli ominaista dualistisuus. Julkisen sektorin sosiaaliturvassa pyrittiin

siAstoihin kohdentamisella ja tuloharkintaa lisiimdllA. Yksityisen sektorin sosiaaliturvaa

kuitenkin parannettiin samaan aikaan. TAmi oli kehityskuva Alankomaissa ja Tanskassa

1980-luvulla. Molempien maiden kohdalla on kuitenkin huomattava, etti tuloharkinnan

lisidminen eiole muftanut kansanvakuutusmallia vaan sosiaalisten oikeuksien perusteena

on pysynyt maassa asuminen. Ranskassa julkisen sektorin sosiaaliturvan kattavuutta kui-

tenkin parannettiin vield 198O-luvulla.

Tyovaltion piirteitA voidaan erottaa vertailumaissa vasta viiden viime vuoden aikana. Kyse

on ehki ty6valtion uuskorporatiivisen Wpin asteittaisesta esiin murtautumisesta. Kehitys

ei niinkiAn vahvista keskitettyi sopimista jirjestojen kesken, vaan siifimisti yritystason

korporatismiin. Alankomaissa tititukevat hallitusten pyrkimykset kannustaa tyossd pysy-

miseen, kansalaisten uudelleenintegroiminen tyomarkkinoille seki keskustelut sosiaali-

turvan viArinkdytosti ja "tyotestauksen" (work testing) palauttamisesta sosiaalietuuksien

saamiseen. Myos julkisen sektorin sosiaaliturvan yksityistiiminen ia korporaatioiden vallan

jatkuva kasvu ovat sopusoinnussa uuskorporatiivisen kehityksen kanssa. Alankomaissa

julkisen sektorin sosiaaliturvan sopeutusten taustalla nAyttivit osittain olevan tyoky\4ft-

tomyyselikeliisten suuri miArA sekA pitkdistyottomien iatkuvasti kasvanut joukko.

Myos Ranskassa voidaan loytaa samanlaisia piirteitd. Sosiaaliturvassa vahvistuu dualisoi-

tuminen, joka lohtuu erityisesti tyottdmyyden aiheuttamasta rahoitusongelmasta. Yhteni

ratkaisuna elAketurvan rahoitusongelmaan on kehitetty tyonantajakohtaisia rahastoivia

elikejdrjestelmii. NimA tulevat vahvistamaan uuskorporatiiviseen tyovaltioon kuuluvaa
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piirrettii, jossa tyomarkkinat yhi selvemmin jakautuvat ydinryhmiin ja reuna-alueisiin.

Marraskuussa 1995 esitetty sosiaaliturvauudistus lisiisi uusstatistisen tyovaltion piirteitA.

Ranskassa on siis nihtdvissi sekA uuskorporatiivisen ettA uusstatistisen tydvaltion

ominaisuuksia.

Tanskassa on tapahtunut myos tyolinjan vahvistumista. Sosiaaliturvan ansiosidonnaisuus

jatyomarkkinoiden jirjest6jen osuus sen rahoituksesta ovat kasvamassa. Korporaatioiden

rahoitusosuuden kasvu johtuu siiti, ettA Tanskan sosiaaliturvan verorahoitteisuus lienee

nykyisessii avoimen talouden ympdrist6ssA saavuttanut huippunsa. Viimeisten viiden

vuoden aikana tapahtunut korporatiivisten tydmarkkinaelAkkeiden kehittiminen on oiva

esimerkki kehityksestA. Kuten Ranskassakin, niiden rahoitus perustuu rahastointiin. Tyo-

suhdepohjainen rahastoiva eliketurva vahvistuu molemmissa maissa. Tanskassa on my6s

kiinnitetty erityisti huomiota sosiaalipolitiikan muuttamiseksi passiivisesta aktiivisemmaksi

koulutuksen, tyon ja muun aktivoinnin avulla. Samalla tyottomyysturvaan on kuitenkin lii-

tetty tyon tekemisen ja hakemisen velvoite (Plovsing 1994, 31-32).

N6iden tyovaltion piirteiden ohella vertailumaissa on selvii merkkejA siit6, ettA tietyisti

vanhan sosiaaliturvamallin osista tahdotaan pitii kiinni. Tanskassa ollaan poliittisesti

yksimielisii siitA, ettA kansanvakuutusmallin tulee siilyi perusjAriestelmAnd. Ranskan

diskurssissa on keskeisti puhe sosiaaliturvan solidaarisuudesta. Alankomaissa pidetAdn

kiinni sosiaaliturvan jakautumisesta kansanvakuutukseen ja palkansaajavakuutukseen.

Myos korporaatioiden asema sosiaalivakuutuksessa tulee siilymiAn, ia se on ollut esteenA

sosiaaliturvamallin kovin nopealle muuttamiselle.

Vastaus kysymykseen tyovaltio vai vanhan mallin jatkuminen niytt6isi olevan sekd etti.

Vertailumaissa on nikyvissi tyovaltion ituja mutta myos selvii sitoutumista vanhemman

hyvinvoi ntivaltiomallin siilyttim iseen ia tri mmaamiseen.
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