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Saatteeksi

Koko 1990Juvun alkupuolen kest?inyt vaikea taloudellinen tilanne [n tuotta-
nut suuren mtiiiriin puheenvuoroja hyvinvointivaltion tilasta - ei pelkiistiiiin
lamavuosina vaan my<is tulevaisuudessa.

Eliikejtirjestelmii kuuluu hyvinvointivaltion keskeisiin saavutuksiin. Tiistii
syystti keskustelu koskee vAlttAmAftA mytis eliikejtirjestelmiimme tulevaisuutta.

Hyvinvointipolitiikan kansalliset ongelmat eiv?it ole ainoa tekijii, joka koet-
telee kansalaisten luottamusta eliikejii{estelmtitin. Kansainviilistyminen, l2ihinn6

Euroopan yhdentymiskehitys ja Itti-Euroopan poliittiset, sosiaaliset ja taloudel-
liset mullistukset voivat vaikuttaa kaikkien Liinsi-Euroopan maiden kansal-
li siin ratkai suihin peru stuviin eliikej iirj estelmiin.

Luottamus eliikejiirjestelmii?in on keskeistA. SitA voidaan edesauttaa tiedon
ja laaja- alai sen kesku stelun li siiiimi sellii. Eliiketurvakesku s on halunnut o sal-
listua keskusteluun tuottamalla kiisillti olevan artikkelikokoelman, jossa ylei-
sen hyvinvointipolitiikan ja kansainviilistymisen ongelmia tarkastellaan laaja-
alaisesti eltiketurvan kannalta.

Kirjaan on koottu puheenvuoroja asiantuntijoilta sekii eliikejiirjestelm?in
piiristii ett6 sen ulkopuolelta. Kiitiimme kaikkia, jotka ovat uhranneet aikaan-
sa ja antaneet asiantuntemuksensa tiimtin kokoelman aikaansaamideen. Toi-
vottavasti kirjan artikkelit selkeyttiiviit eliikejiirjestelmtiiin kohdistuvia haas-

teita ja antavat eviiitii ongelmien asialliseen arviointiin.

Helsingissti 15. 1. I 995

Markku Hiinninen
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Eila Tirominen

Hy v i n vointi valtion kestiivyyskoe j a eliiketurva

Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennusvaihe ajoittuu sodan jiilkeisistii vuo-
sista 1980-luvun lopulle saakka. Hyvinvointivaltio ntiytti vielii vuosikymme-
nen vaihteessa perustaltaan vahvalta. Ulkoisen toimintaympiiristcin muutok-
set, talouden globalisoituminen, rahamarkkinoiden avautuminen ja viime kii-
dessii maailmanlaajuinen lama romahduttivat kuvan vahvasta, ulkopuolisilta
uhkilta suojatusta hyvinvointivaltiosta. Taloudellisen kasvun jyrkkti ktiiintymi-
nen syvtiksi taantumaksi 1990-luvun alussa johti julkisen talouden rahoitus-
vaikeuksiin. Massatycittcimyyden kustannukset ja verokertymrin samanaikai-
nen pieneneminen heikensiviit ratkaisevasti hyvinvointivaltion rahoitusperus-
taa.

Julkisen talouden ongelmien kasautuminen on laajentanut keskustelua hy-
vinvointivaltion kriisistii. Valtion velkaantuessa kiihtyviill[ vauhdilla puhu-
taan yhii kriittisemmin siit6, ettii sosiaaliturvaa pidetiiiin yllti ulkomaisella vel-
karahalla. Taloudellisen kasvun ja toimintakyvyn palauttaminrn dn vAlfta-
mAtdntA, ja siitii vallitsee huomattava yksimielisyys. Niikemyseroja on ollut
siita, edellyttAiikti talouden elpyminen hyvinvointivaltion rakenteiden j a siiii-
telyn purkamista vai niiden siiilyttiimistii; ovatko Suomen ongelmat suhdan-
neperiiisiti vai rakenteellisia. Luottamus yksinomaan suhdannemuutoksen
tervehdyttiiviiiin vaikutukseen ntiyttiiisi olevan heikentymiissii.

1990-luvun lamavuosina hyvinvointivaltion palveluja on leikattu jp julkisen
sektorin henkikistriii viihennetty. Viimeaikaisten taloudellisten ennustdiden mu-
kaan leikkauksia joudutaan tekemtitin julkisen talouden tasapainottamiseksi
kuluvan vuosikymmenen loppuun saakka riippumatta tuotannon ja talouden
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Eila Tuominen

elpymisestii. Hyvinvointivaltion ongelmat niiyttiiytyvtit yhii enemmtin raken-

teellisina ongelmina.

Euroopan integraatio syvenee - kestiiikti pohjoismainen
hyvinvointimalli?

Pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia ja sen tulevaisuutta koskevan keskus-

telun keskeinen teema on Euroopan yhdentymiskehitys ja sen taloudelliset ja

sosiaaliset vaikutukset. Tavan takaa korostetaan sitti, etta Euroopan unionin

valiftdmAt v aikutukset kansalli seen so siaalipolitiikkaan jaiiv at viih[i siksi. V5-

lillisiii vaikutuksia integraatiolla arvellaan olevan verotuksen harmonisoinnin
ja lisiiiintyviin kilpailun vuoksi. Kilpailukyvyn nimissii on jo alettu vaatia hy-

vinvointivaltion perusteiden tarkistamista (esim. EVA 1994).

Euroopan unionin komissio julkaisi kes?illii 1994 sosiaalipolitiikan tavoi-

teohjelman ns. valkoisen kirjan, jossa luodaan suuntaviivoja sosiaalipolitii-
kan kehittiimiselle vuosina 1995-1999. Sosiaaliturva halutaan nostaa yh[ sel-

vemmin talouspoliittisen keskustelun rinnalle yhdeksi painoalueeksi. Kehit-

tynyt so siaaliturv a niihdiiiin mahdolli suutena li siitii maanosan kilpailukykyti.
Valkoisessa kirjassa EU:n sosiaalipolitiikka m[AritellAAn edelleen

kapeammin kuin Pohjoismaissa, joissa tyrin lisiiksi on painotettu asumisen pe-

rusteella saatua oikeutta sosiaaliturvaan. Euroopan unionin sosiaalipolitiikan
painopiste on tytielzimiin ja tytimarkkinoiden kehittiimisessri sekA ty6h6n liit-
tyvissii kysymyksissd, muun muassa tydpaikkojen luomisessa yhteisten toi-

mintasuunnitelmien avulla. Kun Suomessa pyritiizin kaventamaan tycimark-

kinajiirjestcijen roolia sosiaaliturvakysymyksissii, vuoropuhelun lisiiiimist?i tyci-

markkinajiirjestd.jen ja rnuiden osapuolten v[lillfl pidetiiiin toivottavana kehityk-

senii Euroopan unionissa.

Euroopan unionin tavoitteena on edistiiii sosiaalista kehitystii liiheisyyspe-

riaatteen pohjalta, jonka mukaan kansallisen tason p[iitriksenteko on sosiaali-

turvassa ensisijainen. Monet arvioijat ovat kuitenkin sitii mieltA, ettii

taloudellinen integraatio yhdenmukaistaa ajan mittaan Euroopan maiden sosi-

aalista kehitystii, myris sosiaaliturvaa. Kansallisten talous- ja sosiaalipoliittis-
ten ratkaisujen tila supistuu edelleen EU:n sisiimarkkinaohjelman ja raha- ja

talousliiton ehtojen takia. Suomen ja muiden Pohjoismaiden kannalta on poh-

dittu sitii, missii miiiirin pohjoismaisen hyvinvointimallin piirteitii kyetii?in

sailyftamAAn ja kehittiimiiiin ja missii miiiirin uudet mallit saavat jalansijaa (ks.

P ekka K ososen artikke li).
Euroopan yhdentymiskehityksen vaikutukset sosiaalivakuutukseen ovat osa

hyvinvointivaltiollista keskustelua. Historiallisesti tarkastellen suomalaisen elii-
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Hyvinvointivaltion kestiivyyskoe ja eliiketurva

kej lirjestelmtimallin kehityksessii on niihtiivissii keskeisten eurooppalaisten

eliikejiirjestelmien vaikutusta. Erityisesti mannereurooppalaisen korporatistisen
mallin vaikutus niiyttii2i viime aikoina vahvistuneen. T?imii niikyy myds Ruot-
sin vuonna 1996 voimaan tulevassa vanhuuseliikeuudistuksessa. Painopiste
siirtyy yhii enemmiin tyriel?ikkeeseen, mikii on mannereurooppalaisille
eliikejiirjestelmille ominaista. Osallistuminen Euroopan integraatioon toden-
niiktjisesti vielii vahvistaa keskeisten EU-maiden vaikutusta pienten valtioi-
den - niiden joukossa Suomen - eliiketurvan kehitykseen (ks. Heikki Nieme-
lrin ja Kari Salmisen artikkeli).

Thloudelliset suhdanteet vaihtelevat - siiilyykti hyvinvointivaltion
kannatus?

Hyvinvointivaltion ennustetaan kriisiytyviin, kun taloudellinen kasvu pysiih-
tyy ja kiiiintyy laskuun. 1990-luvun Suomessa on eletty poikkeuksellisen sy-

v[[ ja pitkii2in kest[nyttti lamaa verrattuna edelliseen 197O-luvulla koettuun
ja my<is aikaisempiin taloudellisiin laskukausiin. Historiallisesti tarkastellen
hitaan ja nopean taloudellisen kasvun kaudet ovat vuorotelleet sodanj[lkei-
sessd Suomessa. Taloudellisen kehityksen syklisyydestii johtuu mytis hyvin-
vointivaltion vaiheittainen rakentuminen (vrt. Printinen & Uusitalo 1986). Ta-
loudellinen tilanne ja sitii myritiiilevii julkinen keskustelu hyvinvointivaltiosta
vaikuttavat osaltaan kansalaismielipiteen muodostumiseen. Hitaan taloudel-
lisen kasvun ja taantuman aikoina mielipideilmasto muuttuu hyvinvoihtivaltion
kehittflmi selle varaukselliseksi.

Hyvinvointivaltion kannatuksen vZihenemistA ennustavaksi muutokseksi on
tulkittu myris ty<iviienluokan pieneneminen ja viiestcin keskiluokkaistuminen.
Uusien keskiluokkien nousun on arveltu tuovan mukanaan arvomuutoksen,
jossa perinteisen hyvinvointivaltion arvot joutuvat tekemiiiin tilaa "postmo-
derneille" tai "uuskonservatiivisille" arvoille (Rahkonen 1992,235). Uuskon-
servatismin edustajat ovat vaatineet erityisesti oman vastuun etiikan palautta-
mista hyvinvointivaltion holhouksen sijaan.

Kiisitykset hyvinvointivaltion kannatuksen kriisistii eiviit ole saaneet vah-
vistusta. Katri Hellsten ( 1993, 451) toteaa viiitciskirjassaan eri maissa tehtyjen
mielipidetutkimusten paljastavan eron pikemminkin eliittien retoriikan ja kan-
salaismielipiteen "hiljaisen enemmist<in" viilillii. Pitkiin aikaviilin airleisto viit-
taa vahvaan ja pysyv?i?in tukeen hyvinvointivaltion perusperiaatteille, joskin
monissa maissa osa viiestcisH suhtautuu hyvinvointivaltioon ep[ileviisti. Suo-
messa tehtyjen mielipidemittausten tulkinta on pitkiilti yhtenevii niiiden ha-

vaintojen kanssa (ks. Tutre Sihvon ja Hannu Uusitalon artikkeli).
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Eila Tuominen

Tltiyhteiskunta epivakaistuu - haaste tytieliikejnrjestelmiille?

TydelZikej?irjestelmii on luotu aikana, jolloin tytisuhteet olivat pitkiii, tytitt<i-

myys tyypillisesti lyhytaikaista, opiskelu tapahtui nuorena ja eliikkeelle siirryt-
tiin siiiidetyssii, kiinteiiss?i 65 vuoden iiiss[. Ty<isstikiiymisen malli oli vakaa.

Tytiel?ikejiirjestelmii perustuu tytiyhteiskunnalliseen logiikkaan. Kun ansio-

ty<it?i on tarjolla, elilketurva riippuu ennen muuta henkilijn omista tydhcin osal-

listumista koskevista ratkaisuista. T[hiin ajatteluun perustuen jiirjestelmiiii on

kehitetty niin, ettd ty6tt6myys tai muu henkil<istii riippumaton tytivoiman ul-
kopuolelle joutuminen kompensoidaan eliiketurvassa tietyltii osin (tydtt6myys,

ammatillinen aikuiskoulutus ja kuntoutus oikeuttavat tydeliikeHsA6n eriiin edel-

lytyksin). Tydmarkkinoiden epiivakaistuminen tuo kuitenkin uusia haasteita

ty6yhtei skuntamalliin perustuvalle jiirjestelmiille.

Tyrlttcimyyden paisuminen massatycitttimyydeksi I 99O-luvulla on voimis-
tanut tydvoiman uudelleen jakautumista niin, ettd tutkijat puhuvat kolmesta

ryhm?istti: pysyviiisluontoisesti tyciss[ olevasta ydinryhmtistii, niistzi, jotka ovat

ajoittain tydssii ja ajoittain tytittciminii sekii niistii, joilla on hyvin viihiiisiii mah-

dollisuuksia piilist[ ty<ihcin. Vakaissa tytisuhteissa olevien joukon on ennus-

tettu hupenevan, samalla kun epiivakaisten miiiirii on selviissti kasvussa. Tyti-
uran jaksottumisen suhteellisen lyhyisiin tytissiiolon ja tycittomyyden kausiin
on arveltu yleistyvtin (esim. Kasvio 1994).

Keskustelua kiiydtiiin siitii, onko pysyvti tilapiiisyys syrjiiytt[nyt aiemman

vakauden tytimarkkinoilla. Lis[iintymiissii oleva epiivakaus tytimarkkinoilla
voi olla heijastumaa laman aiheuttamasta massatycittomyydestA, mutta ilmen-
tiiii mytis ty<ivoiman k[yttdtapojen muuttumista (ks. Tuire Santamriki-Vuoren

arttkkeli). Laman seurauksena arvioitua suuremmaksi ja pitk[aikaisemmaksi
muodostuneen tycittcimyyden ennustetaan pysyviin korkealla tasolla, vaikka
taloudellinen kasvu vauhdittuisikin. Erityisesti pitkiiaikaistydttrimyyden arvi-
oidaan jatkavan kasvuaan. Onkin peliittiivissii, ettii EU-maiden kehitys, kor-
kean tycittomyysasteen jiiiiminen pysyviiksi taloudellisen taantuman jiiljiltii, to-

teutuu nykylaman seurauksena mytis Suomessa.

Viestti ikiiiintyy - riittiiviitkti rahat?

Keskustelu viiestcin vanhenemisesta ja sen vaikutuksista elAketurvan pitk[n
aikaviilin rahoitukseen on leimannut viimeaikaista eliikekeskustelua. Viiestti
ikiitintyy nopeasti ja sen mycitii huoli sosiaali- ja eliiketurvan rahoituksen kes-

tiivyydestii luonnollisesti kasvaa.
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Hyvinvointivaltion kestiivyyskoe ja eliiketurva

Viiestrin vanhenemisen ongelma ei rajoitu Suomeen. Vanhusviiestdn osuus

on jo nykyisin monessa maassa jopa Suomea suurempi (mm. Tanska, Saksa

ja Englanti) ja vanhusten osuus vtiest<istli kasvaa nopeasti liihes kaikissa mais-

sa. Euroopan maiden yhteisenii huolena on, miten ratkaista viiestdn iktiiinty-
misestii johtuvat taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset, joista mittar,limpia on

eliiketurvan rahoitus.
Sosiaali- ja eliiketurvan rahoituspohjan kestiivyyttii tarkastellaan usein

huoltosuhteen ja elatussuhteen avulla. Huoltosuhde kuvaa viiesttin ikiiraken-
netta, vanhusten ja lasten osuutta vriestdssii, kun taas elatussuhde l<uvaa tiis-

miillisemmin taloudellista rasitusta, vtiestrin jakautumista tydss[olevaan ja tyon

ulkopuolella olevaan viiestcj<in.

Huoltosuhteen kehitys voidaan ennustaa suhteellisen luotettavasti pitkiillii-
kin aikav[lillii, kun taas elatussuhteen muutokset ovat riippuvaisia tploudelli-
sista suhdanteista. Viime vuodet kuvaavat hyvin tiitii suhdanneherkkyyttii:
elatussuhde on huonontunut jyrkiisti, kun tydeliimtin ulkopuolelle oT joutunut

poikkeuksellisen suuri osa tydvoimasta. Tytitt<imyyden viihetessii elatussuhde

vastaavasti paranee. Pitkiin aikaviilin trendi osoittaa elatussuhteen huononevan,
joskin kohtalaisen hitaasti (ks. Komiteanmietint<i 1994:9, I l-12).

Elatus- ja huoltosuhde ovat karkeita, joskin kuvaavia mittareita, ja sen vuok-
si suosittuja taloudellisen rasituksen osoittimia. Mittareiden yksipuolisuutta
ilmenttiii muun muassa tuottavuuden kehitys. Huolimatta asukasta kohti las-

kettujen tycituntien jatkuvasta vilhenemisestd Suomessa 1960-luvulta liihtien
niiihin piiiviin saakka, tuottavuudella korjatut tytitunnit ovat samana aikana
jyrkiisti kasvaneet aivan viime vuosia lukuun ottamatta (ks. Pekka Parkkisen

artikkeli). Tuottavuuden kasvu on siten osaltaan luonut edellytykset hyvin-
vointivaltion rakentamiselle.

Ennusteiden mukaan tuottavuuden nousu jatkuu my<is tulevina vuosina,
joten elatussuhteen kehitykseen painottuva arviointi sosiaali- ja eltiketurvan

rahoituspohjan kestiivyydestii ensi vuosituhannella on liian kapea-alainen.

Taloudellinen kasvu on avainasemassa arvioitaessa tulevia eliikqmenoja ja
niiden rahoitusmahdollisuuksia. Arviot talouskasvusta perustuvat olettamuksiin

tuottavuuden kasvusta ja tytillisyyden kehityksestii. Tuottavuuden kasvulla on

keskeinen merkitys sekA tydllisyyden paranemisessa ett?i taloudellisen kasvun

toteutumisessa. Nopea tuottavuuden kehitys taloudellisen kasvun taustalla ke-

ventaa huomattavasti eltikemenoista aiheutuvaa rasitusta kansantaloudelle.

Tuottavuuden kasvuennusteet on otettava huomioon mytis eliiketurvan rahoitus-

ratkaisuissa, kun pohditaan sitii, millti tavalla eliiketurvan rahoitus oh jZtrkevaii

hoitaa: luotetaanko jakojiirjestelmtiiin vai siirretfltinkd painopistettii aikaisem-
paa enemmtin ellikkeiden rahastointiin (fts. Bo Lundqvistin artikkeli).
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Eila Tuominen

Viiestcin ikii?intymistii ja siitii johtuvaa kustannusrasitusta arvioitaessa ei
voida sivuuttaa parin viime vuosikymmenen leimallista kehitystrendiii, eltik-
keelle jiiiimisen varhentumista. Jotta el?ikekustannukset pysyviit pitkiillii aika-
viilill[ kohtuullisina, on t?irkeiiii ltiytiiii keinot tyriss?i pysymisen ja eliikkeelle
siirtymisen lykkiiflmiseen. Eliniiin kasvua ja viiestcin vanhenemista ei voida
pysiiyttiiii, mutta elZikkeelle jtiiimisen ajoittumiseen voidaan vaikuttaa. Tyri-
elziketurvaan on jo tehty muutoksia, jotka palkitsevat pitkiistii tyourasta ja tiih-
ttitivtit el2ikkeelle siirtymisen mycihent?imiseen. Sosiaalimenotoimikunnan mie-
tinn<issii on niin ikiiiin muutosehdotuksia, jotka toteutuessaan hidastaisivat elti-
keliii stymi stii ( Komiteanmietintci I 9 9 4:9) .

Varhaisen eliikkeelle jiitimisen taustalla on monia paitsi eliikejiirjestelmien
kehittymiseen ja etuuksien laajenemiseen liittyviii tekijtiitii myris tycieliimiin
ja talouden muutoksiin kytkeytyvi[ syitii. Huomionarvoista on, ettii varhaisen
tyrimarkkinoilta poistumisen ja eliikelflistymisen problematiikka on Euroopan
maille pitkilti yhteinen. Varhainen eltikkeelle siirtyminen on yleistynyt viime
aikoina Euroopan eri maissa. Suomalaisessa tydstii poistumisen mallissa ja var-
haisessa eltikeliiistymisessti on sekii muista eurooppalaisista maista eroavia ettii
niiden kanssa yhteneviii piirteitii (ks. Raija Gouldin artikkeli).

Edellii on hahmoteltu kirjan tematiikkaa, suomalaisen hyvinvointivaltion ja
eliiketurvamallin tulevaisuuden haasteita kansainv?ilistyvtissii maailmassa. Niiitii
teemoja syventiivistii artikkeleista rakentuu yleisestii hyvinvointivaltiokeskus-
telusta eliikekysymyksiin etenev?i kokonaisuus, joka paattyy artikkeleiden an-

tia syntetisoivaan yhteenvetoon. Vaikka yhteenvedossa ei hahmotella vaih-
toehtoisia tulevaisuuden niikymiZi tai skenaarioita, siinti analysoidaan ja arvi-
oidaan tyypillisten skenaariomuuttujien - yhteiskunnallisten rakenteiden, ta-
loudellisen ja viiestrillisen kehityksen, poliittisten toimijoiden ym. - merki-
tystA suomalaisen eliikej?irjestelm?in tulevaisuudelle.
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Pohjoismaisen hyvinvointimallin ulkoiset ja sisiiiset haasteet

Johdanto

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon on kauan kohdistettu kritiikki[. Keskei-
simm2it arvostelun aiheet ovat olleet verotuksen (erityisesti tuloverotuksen)
kireys sekii valtion toimien byrokraattisuus ja valvovuus. Niimii teemat aut-
toivat Mogens Glistrupin edistyspuolueen vaalivoittoon Tanskassa jo 1970-
luvulla. My<is Ruotsissa vdittely on aika ajoin ollut kiivasta, ja 1990-luvulla
Suomessakin on yleistynyt pohjoismaisen hyvinvointimallin kritiikki.

Kritiikistii huolimatta pohjoismaiset hyvinvointivaltiot pysyiviit melko
vakaina 1970- ja 1980-1uvui11a. Eri maissa suoritetuissa mielipidekyselyissii
valtaosa vastaajista on kannattanut sosiaalisia uudistuksia tai jopa edellyttii-
nyt niiden lisiiiimist?i. Mytisktiiin merkittiiviiii etuuksien purkua ei tapahtunut
Pohjoismaissa vielli 1980-luvu1la, toisin kuin esimerkiksi Isossa-Britannias-
sa.

Tilanne on tyystin muuttunut 1990-luvulla: kriisi- ja siiiist<iohjelmat yhdis-
tiivlit Pohjoismaita, samalla kun niiden asema kansainviilisessii yhteis<issii on
saamassa uusia piirteitii. Pohj oismaisella hyvinvointimallilla niiyttiiii olevan
kasvavia ulkoisia ja sisiiisiti haasteita.

Mikii sitten on erottanut pohjoismaisen mallin muista hyvinvointivaltioista?
Miksi malli oli kauan vakaa ja toimiva, mutta kohtaa nyt vaikeuksiA? Seuraa-
vassa erittelen pohjoismaista mallia, eri Pohjoismaita, globalisoitumista ja
eurooppalaistumista, asennemuutoksia ja rahoituspulmia.

t7



Pekka Kosonen

Pohjoismainen malli: ideaali ja yhteiskuntamalli

Sosiologisessa kirjallisuudessa on viitattu yhteiskunnallisen mallin kiisittee-
seen ainakin kolmessa toisistaan eroavassa merkityksessii, mikd tietenkin on

omiaan luomaan sekaannusta. Niimii merkitykset ovat:
1) yhteiskunnan malli utopian tai ideaalin mielessii: tavoiteltava yhteiskuntatila.

2) todellisuuden (tarkoituksella yksinkertaistava) kuvaus: taloudellister, po-

liittisten ja sosiaalisten tekijtiiden vuorovaikutussuhde vaikkapa sodanjiil-

keisessii Suomessa.

3) tietty yhteiskuntamalli, kuten pohjoismainen malli, jonka piirteet ovat vah-

voja tietyissd maissa, mutta joka ei sellaisenaan kuvaa minkiiln yksitttiisen

maan yhteiskuntaa.
Ensimmiiisessti merkityksessii pohjoismaisen mallin kiisite toimi

sodanjiilkeisenzi aikana ideaalina, joka suuntasi tytivlienliikkeen ja muidenkin

sosiaalisten liikkeiden toimintaa. Tiissti tulkinnassa etusijalla ovat sellaiset arvot

kuin solidaarisuus, julkisen vallan vastuu, positiivinen vapaus ja tasa-arvo (ks.

Uusitalo 1993,7+-15). Erikseen tutkittava kysymyksensd on, kuinka hyvin
niimzi arvot kussakin maassa toteutuivat.

Jos mallin kiisitettii kiiytetii[n vallitsevan, reaalisen yhteiskuntatilan kuvauk-

sena, ideaaleihin ja ohjelmiin viittaaminen ei riitii. Tiillciin on osoitettava ne so-

siaaliset suhteet ja rakenteet, jotka tuottavat kuvatun mallin. Samoin on

ttismennettiivii se ajanjakso, jolloin malli toimii. Lisiiksi tietyn maan erityispiir-
teiden osoittamiseksi tarvitaan yleensii vertailevaa tutkimusta. (MjOset 1993.)

Vertailujen pohjalta tiedf,mme, ett?i Pohjoismaat eroavat toisistaan monin ta-

voin, ja tAsta lAhtdkohdasta yhtentiistii pohjoismaista mallia ei hahmotu.

Silti vaikuttaa mahdolliselta puhua pohjoismaisesta mallista kolmannessa

merkityksesszl, eri Pohjoismaita yhdistiivien piirteiden kokonaisuutena. Tiimii
on jiirkeviiii etenkin laajoissa kansainviilisissii vertailuissa, jotka ulottuvat kaik-
kiin OECD-maihin tai ainakin liinsieurooppalaisiin maihin. Esimerkiksi
Esping-Andersen (1990) osoittaa selviii eroja Pohjoismaiden, Manner-Euroo-

pan maiden ja anglosaksisten maiden hyvinvointivaltioiden vilillii. Jaottelu

voidaan tehdii monella tavoin, mutta varsin monissa vertailuissa pohjoismai-
nen ryhmd erottuu muista.

Omat vertailuni viittaavat siihen, eftA ainakin 1970- ja 198O-luvuilla L[n-
si-Euroopassa erottuu kolme ryhmii2i: pohjoismainen, mannermainen ja
perifeerinen hyvinvointivaltio. Erikseen on syyt?i kAsiteilA Isoa-Britanniaa.

Manner-Eurooppaan on trissii luettu EY:n kuusi perustajamaata sekd Itiivalta
ja Sveitsi. Perifeeriseen ryhmil[n kuuluvat Irlanti sekti 198O-luvulla Euroo-
pan yhteisririn liittyneet Espanja, Kreikka ja Portugali. Ryhmien eroja voi tii-
vistiiii ertiiden muuttujien avulla (tarkemmin : Kosonen 199 4, 601 2).
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Tytimarkkinapiirteiltiiiin ryhmiit ovat erottuneet selvimmin kahdessa suh-

teessa: toisaalta naisten ty<ihtinosallistumisen ja toisaalta tydllisyyden ja
tyrimarkkinasuhteiden osalta.

N ais te n ( ans i o )ty d hd n o s alli s tumi ne n on laajentunut Pohjoismaissa enem-
mtin kuin muissa Liinsi-Euroopan maissa. Kaikille maille yhteistti on naisten
laajamittainen siirtyminen ansiotytjhcin 1970- ja 198O-lukujen aikana, mutta
silti muutoksen tahti on vaihdellut maaryhmitttiin niin ettti Pohjoismaat ovat
olleet edelliikiivijriitii (Persson 1990; Julkunen 1992). Kuvion 1 mukaan vielii
198O-luvulla erot naisten tycih<inosallistumisasteessa olivat suuria, ja mycis teol-
listunut Manner-Eurooppa oli Pohj oismaita j iilj ess[.

Kuvio I Naisten ty<ihrinosallistumisaste maaryhmitttiin 1960-, 1970- ja
1980-luvuilla
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Liihde: OECD, Labour Force Statistics

Toinen tydmarkkinoihin liittyvii pohjoismainen piirre on ollut kohtuulli-
sen alhainen tydttdmyys ja sitii osin selitttivfl ty<imarkkinasuhteiden 'sosiaali-
se n korp oratismin' j 2irj e stelmii. Po hj oi smais sa ammatillinen j iirj es tiiytymin en

on poikkeuksellisen laajaa ja myris tycinantajajfiestrijen asema on vahva. TAma
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on mahdollistanut keskitetyt neuvottelut ja ratkaisut tycimarkkinaosapuolten

kesken (Bruun ym. 1990). 'sosiaalinen korporatismi' n?iyttiiii toimineen tytit-
t<imyyden suhteen paremmin kuin hajautuneet tytimarkkinaj?irjestelmiit.
Keskitetyt neuvottelut ovat edistilneet palkkajoustavuutta ja luoneet perustan

aktiiviselle tydvoima- ja finanssipolitiikalle (Pekkarinen, Pohjola & Rowthorn
t992).

Tydtttimyysaste oli vielii 1960-luvulla matala ltihes kaikissa Liinsi-Euroo-
pan maissa. Ty<ittdmyys kohosi kuitenkin yleisesti vuoden 1973 j[lkeen ja

uudelleen 198O-luvulla, mutta eriasteisesti eri maissa. EY-maissa tydtt<imyys-

aste oli 1980-luvulla keskim?iiirin noin l0 Vo, kun Pohjoismaiden keskiarvo
j[i alle 4 Vo:n. Sen sijaan 1990-luvulla tydttdmyysaste on Suomessa noussut

llihes 20 Vo:in ja Ruotsissakin korkealle lZinsieurooppalaiselle tasolle. Tiim2i

viittaa' sosiaalisen korporatismin' vaikeuksiin uudessa tilanteessa.

Kuvio 2 Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen maaryhmittain
1960-, 1970- ja 19S0-luvuilla

1960-luku 1970-luku 1980-luku

I Pohjoisnuat I Manner-Eurooppa
lU Periferinen Eurooppa %2 lso-Britannia

Ltihde: ILO, The Cost of Social Security

Hyvinvointiv altion laaj enemista on usein kuvattu sosiaalimenoj en suhteel-

la bruttokansantuotteeseen. Kuvion 2 mukaan ndin tarkastellen erot eiviit ole

kovin suuria. Yleiskuvana on varsin yhdensuuntainen muutos: 1960-luvulta
1980-luvulle toteutui sosiaalimenojen kiivas laajeneminen kaikissa maa-
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ryhmissii. Manner-Euroopiul ja Pohjoismaiden keskiarvo oli 1980-1uvu11a suun-

nilleen sama, ja vain perifeeriset maat jiiivdt selviisti muita alemmaksi. Erot

tulevat silti esiin maaryhmien sisiillii. Hollannin ja Sveitsin kuten myds Ruot-

sin ja Islannin luvut eroavat toisistaan selv?isti. Suomi kuului 1980-luvulla noin

neljiisosan osuuksineen laajaan keskiryhmtiiin.
Menotarkastelussa Pohjoismaat eiviit siis erotu omaksi ryhmiikseen. Sosi-

aalimenojen taso ei kuitenkaan riita vertailun pohjaksi: menoja voidaan k?iyt-

t[[ ja kiiytetAankin eri tavoin. Pohjoismaisilla hyvinvointivaltioilla n?iyttiiii ole-

van ominaispiirteitii, jotka voi kiteytttiil seuraavasti: sosiaalipolitiikan
universaalisuus, suhteellisen tasainen tulonjako ja korkea verotus.

(a) Pohjoismaisia hyvinvointivaltioita on luonnehtinut sosiaalipolitiikan
universaalislzus: kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja viihintiitin perusturvaan,

suurin osa listiksi ansiosidonnaisiin etuuksiin. Manner- ja Etelii-Euroopan mais-

sa sosiaaliturva on ollut vahvemmin kytkettynii tytimarkkina- ja perhe-

tilanteeseen: ihmiset jotka eiviit kiiy ansiotytiss[ johtavat yleensii sosiaali-

turv an sa tyd s s Zikiiyv 2in perheenj iisenen kautta.

Sosialiturvan universaalisuus heijastuu julkisen palveluverkon laajuudes-

sa. Julkisen sektorin tytillisyyden osuus koko ty<illisyydestii kuvaa tata laa-
juutta, vaikka lukuihin sisiiltyy tietysti muutakin kuin julkista palvelua.

Kuvio 3. Julkisen tycillisyyden osuus koko tytillisyydest?i maaryhmittiiin
1960-, 1970- ja 1980-luvuilla
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Julkisen tycillisyyden osuus on 1960-luvulta 198O-luvulle kohonnut Poh-
joismaissa huomattavasti laajemmaksi kuin muissa maaryhmissti (kuvio 3).

Osuus oli 198O-luvulla korkein Ruotsissa, noin kolmanneksen, mutta Suomessa

liihellii keskitasoa eli noin viidenneksen. Niimiikin luvut ilmeisesti aliarvioi-
vat julkisen sektorin kokoa; laajemman (institutionaalisen) miiilrittelyn mu-
kaan julkisen sektorin tyovoimaosuus oli 1985 Suomessa 31,6 prosenttia ja
Ruotsissa periiti 42,8 prosenttia (Alestalo, Bislev & FurAker 1991, 43). Poh-
joismaat ovat panostaneet terveyspalvelujen, lasten ja vanhusten hoidon sekii

sosiaalipalvelujen luomiseen tavalla, joka kysyy rahaa ja resursseja mutta mytis
antaa kansalaisille mahdollisuuden turvautua julkisiin palveluihin tarvittaes-
sa. Kyseessti on mytis naisasia: opetuksen, terveyden- ja sairaanhoidon sekti

sosiaalitydn palkansaajista yli kolme neljiisosaa on naisia.

Sosiaalipolitiikan universaalisuutta mittaa mycis se, kuinka kattavia ja kor-
vaavia tulonsiirrot ovat, toisin sanoen kuinka laajalti eliikkeet, sairausvakuu-
tus, tycittrimyysvakuutus ym. pystyviit pitiimaiin yllii kaikkien kansalaisten'elin-
tasoa.

ElZikkeiden osalta Pohjoismaissa siitidettiin ensin perusturuan takaavat
kansaneliikelait, kun taas Manner-Euroopassa eliikejiirjestelmien kehittiiminen
alkoi tydeltikkei stii. S uomalainen, n orj alainen, ruotsalainen j a tan skalainen kan-

saneliike vastasivat 1980-luvun puolivlilissd noin 50 prosenttia teollisuuden
keskipalkasta, kun muissa Liinsi-Euroopan maissa yleinen taso oli 40 prosenttia
(Palme 1990). Minimieliikkeet olivat korkeita myris Hollannissa, mutta pal-
jon alempia Ranskassa, ja Saksassa virallista minimieltikettii ei ole edes laki-
s?iiiteisesti miiiiritelty. Vastaavasti sairausvakuutuksen korvaavuustaso oli Nor-
jassa, Ruotsissa ja Suomessa 90 prosentin vaiheilla ja korkea mytis Saksassa,

mutta alhaisempi muualla Liinsi-Euroopassa (Kangas 1991).
(b) Toinen pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden piirre on ollut suhteelli-

sen tasainen tulonjako. Kansainviilisiii vertailuja on tosin vaikeuttanut tulo-
tilastojen erilaisuus. Vertailukelpoisiin tietoihin perustuva 1 980-luvun alun tut-
kimus kuitenkin osoittaa Pohjoismaiden olleen pienten tuloerojen maita mui-
hin OECD-maihin verraten. Kiiytettiivissti olevien tulojen jakauma oli tasaisin
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa; epiitasaisin se oli Sveitsissii, Yhdysvalloissa
ja Kanadassa. Saksa, Iso-Britannia, Hollanti ja Australia sijoittuivat tiille v[-
lille (Fritzell 1991, 144).

Ktiyhyysosuudet vaihtelevat vastaavasti - ne riippuvat paljolti tulonjaosta.
Kriyhyys (miiiiriteltynii niiden kotitalouksien osuutena, joilla tulot ovat alle
puolet mediaanista) kosketti tulonjakotutkimuksen mukaan I 980-luvun alus-

sa noin viittii prosenttia norjalaisista ja ruotsalaisista sek?i hieman useampia

suomalaisia ja saksalaisia, mutta selvtisti enemmiin englantilaisia ja pohjois-
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amerikkalaisia. Monessa ltinsieurooppalaisessa maassa, jotka eiviit sisiilly tii-
hiin vertailuun, on todettu ktiyhyysongelman laajuus. Kipeimmin k<iyhyys ko-
ettelee Portugalia ja Irlantia.

Tulonjako ja ktiyhyys riippuvat paitsi ansiotulojen jakaumasta my<is siitii
tulojen uudelleenjaosta, josta julkinen sektori vastaa verotuksen ja tulonsiir-
tojen kautta. Uudelleenjaon laajuus, ennen muuta tulonsiirtojen kattavuus,

selitttiiikin paljolti Pohjoismaiden suhteellisen tasaista tulonjakoa. Sosiaalipo-

litiikan universaalisuus eli kohdistuminen kaikkiin kansalaisiin vaikuttaa tu-
loeroja tasaavaan suuntaan, kun taas heikkojen lakisiiiiteisten oikeuksien maissa

kan salaisten vtiliset tuloerot muodostuvat yleens?i suuriksi.
Hyvinvointivaltion malleilla on merkitystii mycis sukupuolten vtilisen tasa-

arvon toteutumisen kannalta. Julkunen (1992,21-53) niikee pohjoismaisen hy-

vinvointivaltion sukupuolimallin suhteellisen tasa-arvoisena verrattuna Yhdys-
valtojen ja Saksan markkinavetoiseen tai sosiaalivaltiolliseen pariarkalismiin.
Liihemmin tarkasteltuna mycis pohjoismainen naisysttivZillinen hyvinvointival-
tio sis?iltii?i kuitenkin palkkatyciyhteiskunnan ja miesnormin mukaisia oletuk-
sia.

(c) Tulontasauksen kiiiintripuolena voi pitaa korkeaa veroaste#a. Kaikkien
verojen suhde bruttokansantuotteeseen olikin 1980-luvulla erityisen korkea

Pohjoismaissa (OECD:n Revenue Statisticsin mukaan). Toisin kuin 1990-lu-

vulla, Suomen veroaste ei kuitenkaan ylittiinyt liinsieurooppalaista keskiar-

voa. 'Pohjoismaisen verovaltion' ktisite kuvasi parhaiten Ruotsia, Tanskaa ja
Norjaa, jotka yli 50 prosentin veroasteineen olivat verotuksen huippumaita.

Veromuodot painottuvat kuitenkin eri tavoin. Keskeisiii veroja ovat tulo-
verot, liikevaihtovero (arvonlisiivero) ja valmistemaksut sekii sosiaaliturva-
maksut. Pohjoismaissa tuloverot ja liikevaihtovero ovat olleet korkeampia kuin
muualla Euroopassa. Sen sijaan sosialiturvamaksujen osuus on korkea useis-

sa Manner-Euroopan maissa.

Sosiaaliturvan rahoituksessa voi erottaa kolme osaa: ensinniikin ty<)nanta-
jat maksavat sosiaaliturvamaksuja, toiseksi julkinen valta rahoittaa jiirjestel-
mi?i kerii?imiensii viilillisten ja viilittdmien verojen kautta, ja kolmanneksi myris

vakuutetut maksavat sosiaaliturvamaksuj a.
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Kuvio 4. Julkisen verorahoituksen osuus sosiaaliturvan rahoituksesta maa-
ryhmittiiin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla
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Kuvion 4 mukaan sosiaaliturvan rahoituksessa Pohjoismaita luonnehtii jul-
kisen vallan, siis yleisen verorahoituksen, korkea osuus. Useissa perifeerisissii
ja mannereurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa tyrinantajien ja vakuutettujen

omat sosiaaliturvamaksut ovat etusijalla. Siten Pohjoismaissa sosiaaliturvan

rahoitus on ollut korostetun valtiollista, ja erityisesti vakuutettujen maksuosuus

on ollut kansainviilisesti vertaillen pieni.
Kaikkiaan: pohjoismaiset vlirit ovat niikyneet sosiaalipolitiikan

universaalisuudessa, suhteellisen tasaisessa tulonjaossa ja verotuksen

kireydessii. Niimii piirteet korostuvat silloin, kun Pohjoismaita vertaillaan
muihin OECD-maihin tai l?insieurooppalaisiin maihin. Silti mytis Pohjoismai-

den viilinen viiriskaala vaihtelee, mitii seuraavassa lyhyesti kiisittelen.

Pohjoismaiden erot

Jokaisessa Pohj oismaassa hyvinvointivaltion kehitys on perustunut kullekin
maalle ominaisiin taloudeltsiin ja poliittisiin rakenteisiin ja toimijoihin. Siksi
on ymmiirrettiiviiii, ett[ hyvinvointijtirjestelmiss[ on monia eroja (yleisesti ks.

Kosonen 1987, luku 7).
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Ruotsalais e n hyv inv oi ntiv altio n taustana on maan suhteellisen monipuoli-

nen teollistuminen. Luokkarakenteessa ja politiikassa tytiv?iest6115 ja tyrivti-

enliikkeellii on ollut tiirkeii asema, ja p[iioman ja tycin liittoutuminen muo-

dostui Ruotsin mallin perustaksi. Viime aikoina on tosin keskusteltu siitii, kuin-
ka sosiaalidemokraattinen Ruotsin hyvinvointimalli on: alkuvaiheessa myds

oikeistolla ja maanviljelijt itii edustavalla keskustalla oli vaikutusta (ks. Baldwin
1990). Silti vertailevasti voi sanoa, ettti hyvinvointivaltion rakentaminen so-

dan jiilkeen liittyi paljolti tydviienliikkeen ohjelmiin talouskasvun ja oikeu-
denmukaisuuden yhteenkytkemisestii. Ruotsalainen hyvinvointivaltio kehittyi
1960- ja 1970-luvuillalaaja-alaiseksi palveluvaltioksi, joka myds toteutti tulon-

siirtoja kaikille kansalaisille ja lisiiksi ansioon suhteutettuja siirtoja palkka-

ty<il2iisille.
Norjan mallissa on ollut yhttiliiisyyksiii Ruotsin mallin kanssa. Yhdistdvi[

piirteit[ ov at olleet tyciv ?ienluokan laaj uus j a so siaalidemokraattien hallitsev a

asema. Norjassa maatalousviiestcin ja alueellisten jakojen merkitys on kuiten-
kin ollut suuri. Myris hyvinvointivaltion rakentaminen tapahtui Norjassa eri
etuja sovitellen ja melko pienin askelin.

N?iihin kahteen maahan verraten tanskalainen politiikka ja yhteiskunta-
rakenne on vaikuttanut melko hajanaiselta, vaikkakin yhteistyrikykyiseltii. Sekti

vahva keskiluokka ja talonpoikaisto ettti ty<iviienluokka ovat pyrkineet edistti-

m?iiin etujaan valtion kautta. Hyvinvointivaltio on laajentunut palveluverkon
ja tulonsiirtojen osalta, mutta osin hajanaisesti.

Vaikka Suomen mallin on v?iitetty orjallisesti seuranneen Ruotsin mallia,
monia erojakin lttytyy (ks. Alestalo 1992). Suomen taloudellis-poliittisessa mal-

lissa on painottunut kilpailukyvyn ja investointien tukeminen, jolloin tyt lli-
syys ja sosiaaliturva usein ovat saaneet vtiistyii. Suomalainen hyvinvointival-
tio syntyi toisaalta vasemmiston ja keskustan, toisaalta ty6nantaja- ja tytinte-
kijZijiirjestdjen kompromissina. Maalaisliitto&eskusta ajoi laaja-alaista
perusturvaa, joka ulottuisi myds maatalousyritt[jiin. Sosiaalidemokraattien ja
paljolti mycis tycinantajien infresseissii oli ansiosidonnainen turva. Tuloksena

on ollut niiiden eri osien yhdistelmti, joka poikkeaa muiden Pohjoismaiden

ratkaisuista.
Pohj oi smaiden erot niikyv iit esimerkiks i s o s i aa I i rurv a n r a ho ituks e s s a. Ka-

vio 4 edell[ osoitti julkisen vallan eli verorahoituksen olevan yleistii Pohjois-

maissa. Erityisesti Tanskassa panostettiin 1960- ja 1970-luvuilla tulo-
verotukseen rahoituslZlhteenii, kun taas muissa maissa kohotettiin mycis v?ilil-

lisiii veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Ruotsissa ja Suomessa rahoitus on perus-

tunut sekii verotukseen ettii sosiaaliturvamaksuihin. Norjassa jakauma on tasa-
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painotettu valtion, kuntien, ty<inantajien ja vakuutettujen kesken. Sen sijaan
Tanskassa verorahoitus on sflilynyt ylivoimaisesti keskeisimpiin?i ltihteenti.

Eroja kuvaa myris ekikeratkaisujen erilaisuus. Toisen maailmansodan jiil-
keen kaikilla mailla oli kansaneliikejiirjestelm2lt, joita kehiteltiin edelleen. Tyri-
eliikejiirjestelmi[ luotaessa 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alkupuolella rat-
kaisut kuitenkin eriytyiviit. Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa tycieliikkeistii tuli
ansiosidonnaisia, mutta vain Suomessa ei sii?idetty eliikekattoa. Tanskassa la-
kisiiiiteist?i ansiosidonnaista tyriel?ikett?i ei saatu aikaan, vaikka yrityksiii teh-
tiin 1960- ja 1970-luvuilla. Tiimii vaikutti yksityisten eliikevakuutusten laaje-
nemiseen. Suomalainen erikoisuus on tydelZikkeiden uskominen yksityisten
vakuutuslaitosten hoidettaviksi. Eliikej[rjestelmien eroavuudet pohjautuvat
luokkarakenteiden ja puoluejiirjestelmien eroihin (ks. S alminen I 993).

Vaikka siis suomalaisella hyvinvointivaltiolla on ollut ominaispiirteensd,
se kehittyi monelta osin 'pohjoismaiseen suuntaan' 1970-ja 198O-luvuilla (ks.

Kosonen 1990). T[mii ntikyy mm. mainitsemissani tuloerojen tarkasteluissa.
Kansainviilisessii vertailussa Suomi sijoittui 1980-luvulla Ruotsin ja Norjan
kanssa pienten tuloerojen ryhmtiiin ja erosi muista L?insi-Euroopan maista.

Taulukko I Tulonsiirtojen taso Pohjoismaissa 1990: yksindisen miehen
korvaus nettopalkasta (Vo).

Ruotsi Norja Suomi Tanska

Vanhuuseliike ml. ty<ieliike
Ty<ikyv ytt<imyyseliike
SairauspZiiviiraha
Tydttcimyy sp[iviirah a

70
70
91
85

70
7l

100
68

58
70
82
64

56
82
75
75

Liihde: Social Security in the Nordic Countries 1993.

Hyvinvointivaltion universaalisuuskin toteutui Suomessa kohtuullisen hy-
vin. Etuuksien tasossa oli vielti 1990-luvun alussa eroja Pohjoismaiden vilil-
lii. Taulukossa 1 on verrattu etuuksia yksiniiisen miehen nettopalkkaan suh-
teellisen tason selville saamiseksi. Vuonna 1990 etuudet olivat Suomessa alem-
pia kuin Ruotsissa ja Norjassa, mutta suomalaiset eliikkeet ja sairauspiiiviira-
hat olivat hieman korkeampia kuin tanskalaiset. Vielii parikymmenH vuotta
aiemmin Suomen ero Ruosiin oli ollut paljon suurempi. Sairauspiiiviirahan
ja tytitttimyyspiiiviirahan osalta korvaavuustaso nousi Suomessa 1980-luvun
alkupuolen uudistusten ansiosta.
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Pohjoismaisen mallin sopeutuminen 1970/80-luvuilla

Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot kehittyiviit siis edelleen L97 0- j a I 980-1uvui1-

la. Jo 1970-luvun puoliviilissti alkoi kuitenkin kapitalistisen maailmantalou-
den murrosvaihe, joka pakotti monet maat tarkistamaan mycis
hyvinvointijiirjestelmiiitin. Nykytilanteen taustaksi on kiintoisaa eritell?i Poh-
joismaiden sopeutumista edeltiineillii vuosikymmenill?i.

Yh?i yleistyvtisti on v?iitetty, ettii hyvinvointivaltio ja kilpailukyky ovatv?iis-
tiimiittii ristiriidassa keskeniitin (ks. Pfaller, Gough & Therborn 1991). LAht6-
kohtana on, ettA kansallisvaltiot joutuvat yhii tiiviimmin mukaan kansainviili-
seen kilpailuun. TtissZi kilpailussa voi menestyii joko alhaisilla tuotanto-
kustannuksilla tai korkealla tuottavuudella. Kummassakaan lajissa liinsieuroop-
palaiset maat eiviit ole vahvoilla, vaan ne menettiivilt asemiaan nouseville
teollisuusmaille. Monet taloustutkijat vdittAvAt juuri hyvinvointivaltion muo-
dostuneen kilpailukyvyn esteeksi, jopa kahdella tavalla. Ensinniikin hyvin-
vointivaltion ylltipito kohottaa tycivoimakustannuksia, mikd vaarantaa hinta-
kilpailukyvyn. Mutta toiseksi hyvinvointivaltio jtiykisttiii taloutta ja estiiii tuot-
tavuuden kasvua, mikti heikentiiii reaalista kilpailukyky2i. PiititelmZi on tyly:
kilpailukyvyn ja talouskasvun edistiiminen vaatii hyvinvointijiirjestelmist?i tin-
kimistii.

NAitA viiitteitii voi peilata pohjoismaisen mallin menestyst[ vasten. Kuinka
malli sopeutui 1 970/80-luvuilla?

Pohjoismaat kohtasivat tietysti 1970-luvun puoliviilin jiilkeen samat talous-
vaikeudet kuin muutkin L?insi-Euroopan maat. Monia talouspoliittisia linjauksia
oli pakko tarkistaa 1970-luvun loppupuolen (etenkin ruotsalaisen ja norjalai-
sen) elvytysyrityksen jiilkeen (ks. Kosonen 1987, luku 8). Suomessa siiiist<i-
toimia painotettiin jo riljykriisin oloissa 1974-76. Eurooppalaisessa vertailus-
sa Pohjoismaita luonnehtii kuitenkin suhteellisen vakaa tytillisyys- ja talous-
kehitys.

On kiintoisaa, ettd radikaaleimrnat talous- ja sosiaalipoliittiset muutokset
tapahtuivat 1970/80-luvuilla maissa, joissa hyvinvointivaltio ei ollut poikke-
uksellisen laaja. Niiitti olivat Iso-Britannia ja etenkin Yhdysvallat. Sen sijaan
hyvinvointivaltiollinen Ruotsi pystyi jatkamaan talouspolitiikkaa, jonka kes-
keisiii tavoitteita olivat tiiystyrillisyys ja sosiaaliturvan ylliipito. (Mishra 1990;
Pfaller, Gough & Therborn 1991.)

Pohjoismaisessa vertailussa Tanska oli 1970-luvun puolivfllin jlilkeen se

maa, jossa hyvinvointivaltion pulmat koettiin suurimmiksi (ks. Marklund
1988). Tanskassa tytittcimyys kohosi ja 1980-1uvu11a tiukennettiin eriiitti
sosiaalietuuksien ehtoj a. Silti hyvinvointivaltion perusrakenne siiilyi, eikii EY-
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jiisenyys est?lnyt Tanskan pysymist?i pohjoismaisena hyvinvointivaltiona. Sa-

malla Norja ja Suomi jatkoivat vielii 1980-luvulla suuntautumistaan Ruotsin
ja Tanskan kaltaiseksi universaaliseksi hyvinvointivaltioksi.

Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden sosiaalista ja poliittista kannatusta voi
selitttiii sillti, ett?i harjoitettu universaalinen sosiaalipolitiikka on saavuttanut
kansalaisten enemmistrin tuen. Niiin siksi, ettti politiikka ei synnytii uusia jakoja,

vaan pikemminkin tasaa tycimarkkinoilla syntyviii eroja. Kaikki kansalaiset
hy<ityviit ainakin j ossain miiiirin.

Kohtalokkaampana kysymyksend on sen sijaan pidetty sitii, romuttaako so-

siaaliturva taloudellisen ja rahoituksellisen perustansa. Etenkin Ruotsissa esi-

tettiin 198O-luvulla vaitteiffi, ettii talouden ja tuottavuuden kasvu jAA jatku-
vasti jAlkeen kilpailijamaista ja ettti ptiiisyy k ytyy juuri liiallisesta julkisesta

sektorista. Onkin totta, ettii Ruotsin talouden kasvuvauhti on ollut hitaampi
kuin er?iiden eteliieurooppalaisten ja aasialaisten talouksien vauhti. Walter
Korpi (1992) pitaa kuitenkin niiit[ vertailuja sikiili pulmallisina, ett?i niissii on

verrattu Ruotsia maihin, jotka ovat hyridyntiineet periissiitulijan etua. Pitktille
teollistuneihin maihin verrattuna Ruotsin talouskasvu oli 1970- ja 1980-lu-
vuilla samantasoinen, joten laaja julkinen sektori ei tuottanut haittaa taloudel-
le.

Mytis Norjan ja Suomen osalta talouden ja hyvinvointivaltion ristiriitaa on

vaikea osoittaa. Molemmissa maissa parannettiin sosiaalisia etuuksia ja laa-
jennettiin julkista sektoria 198O-luvulla. T?im?i ei suinkaan jarruttanut talous-
kasvua, vaan sekii Norja ett[ Suomi kuuluivat kasvavien talouksien ryhm?i?in.

Vaikeuksia toki alkoi kasaantua vuosikymmenen vaihteessa, mutta hyvinvoin-
tivaltion laajentuminen ei n?iitii pulmia aiheuttanut.

Globalisoituminen pohjoismaisen mallin haasteena

Kaikkiaan voi siis sanoa, ettii vielii 1970/8O-luvuilla pohjoismaiset
kansallisvaltiot pystyiviit yhdistiimii?in kansainvtilisen kilpailun ja sisiiisen
hyvinvointipolitiikan toisiinsa. Perustana oli suhteellisen suuri itseniiisyys
taloudellis-poliittisessa pfliitriksenteossa. Tilanne nAyttAytyy varsin toisenlai-
selta 1gg0-luvulla.

Globalisoituminen nayttaytyy erityisesti pohjoismaisen mallin haasteena.

Yleisesti globalisoitumisella voi tarkoittaa kansainv?ilisen talouden
vallitsevuutta suhteessa kansallisiin talouksiin (Hirst & Thompson 1992). TZima

merkitsee, eftA kansainviilinen talous toimii itseniiistyneenii ja ettd
suuryrityksetkin ovat kansallisista samastumisista riippumattomia ylikansalli-
sia yrityksid. TA[a hetkellti tosin valtaosa suuryrityksist?i ankkuroituu johon-
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kin kansallisvaltioon: mistiitin tZiydellisestii globalisoitumisesta ei voi puhua,

vaan se toteutuu vain tendenssinii.

Joka tapauksessa monet globalisoitumisen tunnusmerkeistii ovat
voimistuneet 1980- ja l99O-luvuilla. Tiimii koskee sekii tuotantoa ettii raha-

markkinoita. Erityisesti raha- ja valuuttamarkkinoilla kansainviilinen vaiku-

tus on noussut keskeiseksi. Muutoksen taustalla on luopuminen kiinteistd va-

luuttakursseista, liikkuvan rahan mtiiir?in nopea kasvu, monen maan paisuva

velkaantuminen ja rahoitusmarkkinoiden s[iintelyn purkaminen. Seurauksena

on ollut kansainviilisten pfliiomavirtojen laajentuminen ja nopea liikkuminen
maasta ja maanosasta toiseen.

Kansainviilisten p?i?iomavirtojen vapauttaminen on pitkiille johtanut tilan-
teeseen, jossa kansallisvaltion on luovuttava itseniiisestii rahapolitiikasta tai
kiinteist?i valuuttakursseista. Toisin sanoen kansallisvaltion vaikutusmahdol-
lisuudet heikentyviit, kun taas kansainviilisten sijoittajien ja pankkien peliva-
ra kasvaa. Sanonta 'markkinat ratkaisevat' kuvastaa tAtA muutosta.

Suomessa rahoitusmarkkinat olivat 1980-luvulle asti varsin tiukasti
saAnnettyjA. Luotonoton kasvua pyrittiin hillitsemtiiin miiiir?illisin rajoituksin,
mikii edellytti ulkomaisten pfl[omaliikkeiden kontrollia. Suomen Pankki al-

koi kuitenkin asteittain purkaa siitintelyti 1980-luvulla, ilman ettii nimenomaista

piiiitostii siirtymisest?i uuteen jiirjestelmEiin olisi tehty missiiiin vaiheessa.

Valuutan stitin n<i stelyti purettiin, j a siirryttiin enemmdn tai v?ihemmiin markki-
noilla mii?iriiytyviin korkoihin. Jo 1980-luvun lopulla Suomen rahoitus-
markkinat oli pitkiille integroitu kansainviilisiin markkinoihin. (Andersson,

Kosonen & Vartiainen 1993, 3+-38.)
Tlmiinkaltainen iikillinen kansainvtilistyminen ruokki 1980-luvun loppu-

puolen luottoekspansiota, pankkikilpailua ja velkaantumista. Kun 1990-luvun

alussa pcirssikurssit ja asuntojen hinnat romahtivat, korot nousivat ja kotimai-
nen kysyntti supistui. Suomen Pankin yritys pitaa kiinni 'vahvan markan' po-

litiikasta epiionnistui, ja markka ajautui kellumaan kansainvZilisiss?i aallokoissa.

Samalla itseniiisen rahapolitiikan mahdollisuudet niiyttiiv?it merkittiiviisti
kaventuneen.

Jossain miiiirin samankaltainen muutos on koettu Norjassa ja Ruotsissa, vaik-
ka erojakin on. Molemmatmaat ovat kokeneet pankkikriisin ja rahapolitiikan
pelivaran kaventumisen. Sen sijaan kotimaista kysyntiiii ei ole supistettu sa-

malla tavoin kuin Suomessa, jossa tiimii liittyy perinteiseen talouspoliittiseen
linjaan (Andersson, Kosonen & Vartiainen 1993,38-41).

Kansallisen politiikan ehtoihin vaikuttaa mycis yritysten kansainviilistymi-
nen. Jos suuryritysten sidos kansallisvaltioon heikkenee, niiden kiinnostus osal-

listua kansallisen tason ratkaisuihin yleens?i viihenee. Pohjoismaista Ruotsi on
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maa, jonka yrityksistii merkittiivii osa on jakanut toimintojaan eri maihin, ja
tAma on vaikuttanut tydnantajajlirjesttijen linjauksiin. Lundberg (1985)
ntikeekin kansainviilistymisen keskeisenii Ruotsin mallin murentajana.

Euroopan integraatio ja pohjoismainen hyvinvointivaltio

Euroopan integraation, erityisesti EU:n ohjelmat, voi tulkita tavallaan vastauk-
seksi globalisoitumisen ja kansainviilisen kilpailun haasteisiin. Sis?imarkkina-

ohjelman ja Euroopan unionin avulla tavoitellaan llinsieurooppalaisen talou-
den yhten[istiimistti ja vahvistamista. Niiillii tekijriillii on perusteltu myds Poh-
j oismaiden mukaanmenoa integraatioprosessiin.

S amalla EU-keskustelu on heriittiinyt Pohjoismaissa pelkoja hyvinvointi-
valtion heikentymisest2l. Esimerkiksi EVA : n julkaisemien kyselyjen mukaan
valtaosa suomalaisista arvelee EU:n vaikutuksen sosiaaliturvaan ja tasa-arvoon

kielteisiksi, kun taas taloudelliset vaikutukset yleensti arvioidaan myrinteisik-
si.

Toisaalta keskusteltaessa pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta on usein vii-
tattu Tanskan esimerkkiin. N[yttiiii siltii, ettii parikymment?i vuotta EY-j[se-
nenii ei ole tyystin muuttanut Tanskan hyvinvointivaltiota, vaan se on p?i?i-

piirteissii?in s?iilynyt universaalisena ja kattavana jtirjestelmiin?i (ks. Andersen
le91).

EY ei olekaan pyrkinyt suoranaisesti muuttamaan jiisenmaidensa sosiaali-
politiikkaa (ks. esim. Wise & Gibb 1993). Tavoitteena on liihinnii ollut koor-
dinointi, erityisesti maasta toiseen muuttavan tytintekijiin sosiaaliturvan osal-

ta. Vuoden 1974 sosiaalisen toimintaohjelman pohjalta yhteisrissti siiiidettiin
eriiitii sosiaalipolitiikkaan liittyviti direktiivejti, joista tiirkeimmflt koskevat su-

kupuolten tasa-arvoa ja ty<isuojelua. Vuoden 1989 sosiaalisten perusoikeuk-

sien peruskirja ja siihen liittyv?i toimintaohjelma ovat jossain m2iiirin laajenta-
neet tiitii normistoa. Vuosien 1993-94 sosiaalipolitiikan vihreii ja valkoinen
kirja hahmottavat unionin linjauksia edelleen (ks. European Social Policy,
Green Paper 1993 ja White Paper 1994).

Niimii yksittiiiset toimet ja suunnitelmat eiviit kuitenkaan muuta ptiiikuvaa.
Hyvinvointipolitiikka on piitiosin kunkin jiisenmaan oma asia, ja EU yhteiscinii
tyytyy varsin rajalliseen rooliin.

Myriskiiiin 'sosiaalinen kilpailu' (tai sosiaalinen polkumyynti) ei niiytii tois-
taiseksi ajaneen korkean sosiaaliturvan maita luopumaan jiirjestelmistti[n. So-
siaalinen kilpailu viittaa siihen, ettii kilpailukyvyn nimissti yritykset siirtyviit
alhaisten palkka- ja sosiaalikustannusten maihin tai ajavat kustannusten alen-
tamista omassa maassaan (Mosley 1990). On kuitenkin huomattava, ettii ty<i-
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v oimakustannukset muodo stavat vain yhden kilpailutekij ?in. Kehittyv illii aloilla
kilpailu riippuu paljolti tuottavuudesta, tuotteen laadusta ja markkinoinnista.
N[mii tekijiit vaikuttavat myds yritysten sijaintipfltitciksiin. (Pfaller, Gough &
Therborn 1991.)

Keskustelulla sosiaalisesta kilpailusta on silti reaalista perustaa er?iissii mais-
sa ja eriiill[ aloilla. Perinteisten joukkotuotannon alojen yrityksille tycivoima-
kustannukset saattavat nousta ratkaiseviksi. Lisiiksi eriiissii maissa saatetaan

omaksua kilpailustrategia, joka tEhdenttiii palkka- ja sosiaalikustannuksia
kilpailutekij?in?i. Iso-Britannia on viime vuosina ollut esimerkki t?illaisesta
maasta, ja 1990-luvun alun devalvaatioiden j?ilkeen Suomestakin on tullut lZinsi-

eurooppalaisittain halvan tyrivoiman maa.

Euroopan integraation merkitys kansallisten hyvinvointivaltioiden kannal-
ta on kuitenkin jatkossa suurempi kuin tiihtin asti. T?im?i selittyy integraation
syvenemisellti sisiimarkkinoiden ja unionin myritii (laajemmin: Kosonen 1994,
108-13s).

Sisiimarkkinoiden luomiseen littyy pyrkimys verotulcsenyhtenriistrimiseen.
Tiimti koskee l[hinnii arvonlisiiveroja ja valmisteveroja, joita pidetiiiin tiirkei-
nii kilpailutekijriinii. Ajatuksena on, ettii liian suuret maiden viiliset erot viiii-
ristiivtit kilpailutilannetta. Tosin verotuksen yhteniiisttiminen on edennyt hi-
taasti, ja liihinnii on sovittu tietyistii minimitasoista. On kuitenkin odotettavis-
sa, ettii kasvava verokilpailu ajaa maat ennen pitkiiA l2ihemmiiksi toisiaan.

Pohjoismaille yhten?iistiimispaine merkitsee tarvetta alentaa arvonlisiiveroja
ja valmisteveroja. Arvonlis?iverotus on kireiiii erityisesti Ruotsissa, Suomessa
ja Tanskassa. Lisiiksi Pohjoismaissa on korkeita valmisteveroja kuten alko-
holi- ja tupakkaverot. EU:n keskitaso merkitsisi siten verotulojen laskua niiis-
sti maissa (Paus 1991). Syveneviiiin integraatioon liittyy myris pii[oma-
verotuksen ja ehkii tuloverotuksen yhten?iistiiminen (Petersen 1992). Kaikki-
aan niimii veromuutokset luovat uusia ongelmia hyvinvointipolitiikan rahoit-
tamiseen. Osin siirryttiineen uusiin veromuotoihin kuten ympiiristriveroihin,
mutta t?istii huolimatta verotuotto saattaa laskea.

Maastrichtin sopimuksen pohjalta EU on toteuttamassaraha- ja talowliittoa,
EMUa. Sen keskeinen pyrkimys on rahapolitiikan yhteniiistiiminen, jopa yh-
teistii valuuttaa mydten, minkii lasketaan vakauttavan Llnsi-Euroopan talout-
ta. EMUn edellytyksend on, ettii vanhat ja uudet jiisenmaat jiirjest?iv[t 1990-
luvulla raha- ja finanssipolitiikkansa kuntoon. Tiimii edellyttiiti hinta- ja kor-
kotason alentamista sek?i julkisen velan ja budjettialijti?imiin kurissapitoa. (Ks.
Britton & Mayes 1992.)

Raha- ja talousliiton vaikutuksista on esitetty erisuuntaisia arvioita, ja vai-
kutukset saattavat vaihdella lyhyellii ja pidemmtill?i aikaviilillii. Selvti2i joka
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tapauksessa on, ett6 EMUun osallistuminen merkitsee kansallisen raha- ja fi-
nanssipolitiikan merkityksen katoamista tai ainakin olennaista supistumista.

Pohjoismaisten taloudellis-poliittisten mallien kannalta tiimii olisi suuri muu-

tos, joka tosin osin on jo alkanut 1980-luvun piiiiomaliikkeiden my<itii. EMU
ei mahdollistaisi omaa suhdanne- ja tytillisyyspolitiikkaa, joka aiemmin on

ollut aktiivista varsinkin Ruotsissa ja Norjassa.
Kaikkiaan siis integraation vaikutukset hyvinvointivaltioon ovat suurim-

mat talous- ja rahoituskysymyksissii. Ratkaisevaa ei ole yhteistitason sosiaali-
politiikka, vaan vero-, raha- ja finanssipolitiikan yhten?iist?iminen.

Uudet sosiaaliset jaot ja asenteet hyvinvointivaltion haasteena

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta ei toki ole muuttunut ja muuttumassa

vain globalisoitumisen ja eurooppalaistumisen my<itii. Jo 1970-luvulta voi pai-

kantaa monia hyvinvointimallin sisiiisi[ haasteita, vaikkakin ne ovat vahvem-

min tulleet esiin 1990-luvun talouspulmien aikana.

Hyvinvointivaltion kritiikissti voi erottaa eri aaltoja tai kausia. Ensimmtii-
nen kiivas arvostelu osui 1970-luvun alkuun. Se olennoitui tanskalaisen edis-

tyspuolueen vaalimenestykseen 1973. Kyse oli ennen kaikkea veroprotestista.
Norjassa koettiin samoihin aikoihin lievempi veroprotesti. Toisessa kritiikki-
aallossa 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa konservatiiviset poliittiset
voimat vahvistivat asemiaan, joskaan ne eiviit vaatineet radikaalia sosiaalipo-

litiikan muuttamista. Sen sijaan 1990-luvulla kritiikki suuntautuu monelta osin

hyvinvointivaltion peruspiirteitii, universaalisuutta ja tulontasausta vastaan.

Osin kyse on yksildllisyyden ja vapauksien vaalimisesta, mutta talousongelmat

ovat silti suunnanmuutoksen keskeinen perustelu.

Poliittisen kenttin vtiriihtely saattaa antaa hieman viiiiriin kuvan hyvinvoin-
tivaltion kannatuksesta. Mielipidekyselyissii sosiaaliset uudistukset -- tervey-

denhoito, eltikkeet, lapsiperheiden tuki ja tycillisyystoimet -- ovat yleensti saa-

neet vastaajien tuen. Arvostelu on kohdistunut valtion byrokraattisiin piirtei-
siin ja jossain miiiirin tuen epiiiltyyn vfliirinkiiytt<i<in. Tosin laman oloissa sii?is-

t<itoimet ovat saaneet aiempaa enemmiin hyviiksyntiiii osakseen. (Ks. Svallfors
1989; Bogen & Langeland 1989; Sihvo & Uusitalo 1993.)

Mistii johtuu hyvinvointivaltion kritiikin ja kannatuksen samanaikaisuus ?

Ainakin osasyyn:i on, ettA ihmisten asenteet muodostuvat melko ristiriitaisista
aineksista (Martinussen 1988). Toisaalta Pohjoismaissa kuten muissakin liin-
simaissa on vallalla vankka suoritusideologia, jonka mukaan ihmisen paikka
ja ansio miiiiriiytyy ensisijassa hiinen tydsuorituksistaan. Mutta toisaalta tti-
miin rinnalla on vallinnut tasa-arvoajatus: on oikein tasata tuloja viiestcin kes-
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ken ainakin tiettyyn mittaan asti. Eri yhteiskunta- ja tuloryhmissii nitmii ai-
nekset esiintyvlit eri suhteissa, mutta olennaista on, ettii molempia ajatuksia
esiintyy niin tyrittrimien kuin varakkaiden keskuudessa.

Veroprotestit osoittavat, ettd tuloverotus on hyvinvointivaltion kannatuk-
sen keskeinen pulma. Suurin osa kansalaisista hyviiksyy - vaikka nuristen -
verotuksen, jos vastapainona on universaalisten palvelu- ja tulonsiirto-
jiirjestelmien toimivuus. Tunnettua on, ettii myds hyvintoimeentulevat hycity-

viit niiistii. Sen sijaan verotuksen kiristiiminen tulojen uudelleenjaon nimissii
on paljon epdsuositumpaa. Uudelleenjaon kannatusta on v?lhentiinyt mytis ar-
viot ja arvelut siitii, ettti tulonsiirtoja kiiytettiiin viiiirin ja etta osa hyvinvointi-
v alti on asiakkai sta pyrkii v ain v tiltttim?itin tyrintekoa.

Asenteiden katsotaan muuttuneen erityisesti viimeaikaisten tydmarkkina-
ja luokkamuutosten johdosta. Tydmarkkinoilla kyse on ennen kaikkea 'sosiaa-

lisen korporatismin' jiirjestelmiin heikkenemisest6. Tunnetusti tiimii
ty<imarkkinamalli on muodostanut er66n perustan pohjoismaiselle palkka-,
vero- ja osin myds sosiaalipolitiikalle (Pekkarinen, Pohjola & Rowthorn 1992).

Vaikka keskitettyj[ ratkaisuja on arvosteltu, ty<illisyyden ja tasa-arvon kan-
nalta ne ovat toimineet hajautettuja jiirjestelmiti paremmin. Ttillaiset hajautetut
jidestelmtit ovat kuitenkin nyt alkaneet saada suosiota Pohjoismaissa. Esimer-
kiksi Brulin ja Nilsson (1991) niikeviit Ruotsissa selviii merkkejii siirtymiistii
yrityskohtaisiin ja paikallisiin neuvotteluihin. Sek[ tyrinantajapuolella ettii
vientialoj en tycintekij ciillii o n tAh An vetoa.

Neuvottelujen paikallistamisen etuna on mahdollisuus ottaa huomioon eri-
tyisiti yritys- ja paikkakuntakohtaisia kysymyksi[. Toisaalta on ilmeistil, ettii
kansallisen tason tulontasaukseen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviit kysymykset
jtiiiv[t viihemmiille huomiolle. Samoin yksityisen ja julkisen sektorin edut to-
denniikciisesti vastakkaistuvat aiempaa voimakkaammin.

Myos yhteiskunnan luokkajaossa on tapahtumassa muutoksia, joskin
tutkimuksellinen tieto nflistii muutoksista on melko ristiriitaista. Joka tapauk-
sessa vaikuttaa ilmeiselta, eftA aiempi tuloerojen kaventaminen on Pohjois-
maissa piiiittynyt 1980-luvun aikana, ja suuntauksena on pikemminkin tulo-
erojen kasvu. Etenkin Suomessa tAmA perustuu keskeisesti joukko-
tytitttimyyteen, joka pitkfliin jatkuessaan pudottaa monen tytintekijiin ja mytis
toimihenkikin elintasoa. Toisaalta monet ammattitaitoiset etenijiit parantavat
asemiaan. Nousukaudella 1980-luvulla ktiynniss?i ollut uuden keskiluokan nou-

su on kuitenkin 1990-luvun laman aikana ainakin joksikin aikaa katkennut,
sillii ty<ittcimyyden ja velkojen kanssa painii mycis moni uuskeskiluokkainen.

Hyvinvointipolitiikan kannalta muutokset merkitseviit pyrkimystti
yksikillisempiin ja hajautetumpiin jlirjestelmiin. Pohjoismaissa on edelleen laaja
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tuki universaalisille tulonsiirto- japalvelujiirjestelmille. Samallakuitenkin myds
yksityisten ja toimialakohtaisten ratkaisujen suosio on lis?iiintynyt. Eliike-
politiikassa tiimti niikyy esimerkiksi siinii, ettii kollektiiviset ja omaan sii?istii-

miseen perustuvat ratkaisut ovat voimistuneet erityisesti Ruotsissa ja Norjas-

sa.

Yhteiskuntakeskustelussa on voimistunut my6s liberaalin hyvinvointival-
tion ajatus. Niinpii Hans L. Tntterberg (1993) ntikee ruotsalaisen hyvinvointi-
valtion pulmaksi vetoamisen valtioon ja tasa-arvoon. Htinen mukaansa hyvin-
voinnin kiisite tulisi rajata heikkojen auttamiseen ja ltihiyhteistiihin.

Keskeinen kysymys: hyvinvointivaltion rahoitus

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus riippuu keskeisesti sen

rahoituksellisesta perustasta. Rahasta ja veroista on tietysti aina puhuttu, mut-
ta pulmat ovat kasvaneet viime vuosina, ja 1990-luvulla Ruotsin ja Suomen

osalta julkisen velan kasvu on asettanut sosiaaliturvan uhanalaiseksi.

Taulukko 2. Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjois-
maissa 1978-1990 (Vo).

1978 1981 1984 1987 1990

Ruotsi
Tanska
Norja
Suomi

3r,7
26,4
22,1
2r,5

34,2
30,3
21,8
21,0

32,7
28,7
22,6
23,3

35,2
27,7
26,4
25,4

34,8
29,7
29,0
25,7

Llihde: Social Security in the Nordic Countries 1993.

Hyvinvointivaltion laajeneminen on 1 990-luvun kriisikeskustelussa usein

mielletty laman syyksi. Taulukko 2kuvaa sosiaalimenojen osuutta bruttokan-
santuotteesta 1970-luvun lopulta vuoteen 1990. Sen mukaan menojen taso oli
19S0luvulla korkein Ruotsissa ja Tanskassa, mutta osuus ei niiissti maissa eniiti

kasvanut. Norjassa sosiaalimenojen osuus sen sijaan laajeni nopeasti 1980-

luvun loppupuolella. Mycis Suomessa osuus kasvoi, mutta melko tasaisesti,

eikii suomalainen hyvinvointivaltio 1990 ntiin mitaten ollut erityisen laaja.

Kuten aiemmassa jaksossa globalisoitumisesta ja kansainvtilistymisestti esi-

tin, ratkaisevat muutokset Pohjoismaissa liittyiv?it 198O-luvulla raha- ja
valuuttamarkkinoihin. Pankkien ja yritysten ulkomaisen luotonoton sekii sitii
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seuranneen ylikuumenemisen tuloksena oli Pohjoismaiden huomattava vel-
kaantuminen tilanteessa, jossa laman seurauksena verotulot samalla viiheni-
viit.

Toinen asia on kuitenkin, ettii osana pankkilaiisiii ja talouslamaa julkinen
talous on kriisiytynyt erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Kun viel[ Suomessa
bruttokansantuote on romahtanut, mutta sosiaalimenojen tarve tyritt<imyyden
oloissa kasvanut, sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on iikisti ki-
vunnut yli 35 Vo:n.Tdma on laman seuraus, ei syy.

Julkisen talouden kriisiytyessii Pohjoismaissa on v[isttimiittti jouduttu kes-
kusteluun hyvinvointipolitiikan siiiistciistti. Erityisesti tycitt<imyysturvan taso
on ollut esill2i. Suomessa ja Ruotsissa on myris aiempaa enemm?in painotettu
vakuutettujen ja edunsaajien omia maksuja, mikii liihentZiA jiirjestelmiA manner-
eurooppalaiseen malliin (ks. Kangas 1994).

Ajankohtaisten talouspulmien lisiiksi hyvinvointivaltion haasteena voi pi-
taavriestrin ikrirakenteen muutosta. OECD:n laskelmien mukaan 65 vuotta tiiyt-
tiineiden osuus kasvaisi vuodesta 1990 vuoteen 2030 Norjassa 16,2 Vo:sta
20,7 %o:iin,Ruotsissa l'1,7 7o:sta2l,7 Vo:iin,Tanskassa l5,5Vo:sta22,6Vo:iin
ja Suomessa 13,1 Vo:sta23,8Vo:iin (OECD 1988,22). Viiestdn vanhenemi-
nen jatkuisi siten kaikissa maissa ja erityisen nopeasti Suomessa.

Hyvinvointivaltion rahoituspulma liittyy osin viiestrin vanhenemiseen.
Eliikemenot kasvavat, vaikkei eliike-etuuksia parannetakaan. Myds terveyden-
hoidon ja muiden palvelujen menot lisiiiintyviit yleens?i viiestdn vanhetessa.

Vuoteen 2030 on viel?i aikaa, vaikka tietenkin eliikel[istymiseen on varau-
duttava ajoissa. Ajankohtaisia s[[strijfl ei tule kuitenkaan perustella niiillii pit-
k[n aikaviilin muutoksilla, vaan kyse on valinnoista ttissii ja nyt.

Pohjoismaisen mallin murros

Pohjoismainen hyvinvointimalli ei ole menetttinyt merkitystiiiin siinii mieles-
sA, etta monet sen arvoista ja tavoitteista ovat edelleen tiirkeitii ja itse asiassa
jopa korostuvat talousvaikeuksien oloissa. TiimA perustelee mallin siiilyttiimistii,
joskin samalla sitil uudistaen ja tehostaen (Uusitalo 1993). Edellii olen kuiten-
kin eritellyt niitii monia haasteita ja muutospaineita, joita tiihiin malliin suun-
tautuu. Pohjoismainen malli on murroksessa.

Haasteista keskeiset koskevat hyvinvoinnin taloutta ja rahoitusta. Tanskas-
sa jo 1980-luvulla sekii Ruotsissa ja Suomessa 1990-luvulla on koettu vel-
kaantuminen, ty<ittrimyys ja julkisen talouden kriisiytyminen. Muutokset liit-
tyvtit paljolti globalisoitumiseen ja niiiden maiden kansainvtilisen aseman muu-
tokseen, erityisesti raha- ja valuuttamarkkinoilla. Euroopan integraatio vuo-
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den 1992 sisiimarkkinaohjelman ja raha- ja talousliiton ehtojen vaikutiaessa

on omiaan edelleen supistamaan Pohjoismaiden kansallisten talous- ja sosiaa-

lipoliittisten ratkaisujen tilaa. Aiempiin vuosikymmeniin verraten pohjoismai-

sen mallin edellytykset ovat siis olennaisesti muuttuneet ja muuttumassa.

Mutta my<is ihmisten asenteilla ja poliittisten liikkeiden linjauksilla on oma

merkityksensii. Talous- ja sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa on aina kyse

valinnoista ja painotuksista. My<is asenteiden ja painotusten osalta pohjois-

mainen malli on kokemassa uusia haasteita, ja varsin toisentyyppisiii malleja

on tarjottu vaihtoehdoiksi. Universaalinen ja tasoittava hyvinvointipolitiikka
on kuitenkin aiemmilla tuloksillaan hankkinut suhteellisen vahvan kannatuk-

sellisen ja sosiaalisen pohjan, joten ndhtiiviiksi jii2i, miss6 miiiirin pohjoismai-

sen mallin piirteitii siiilytetiiiin ja kehitettiiin tiimeh kannatuksen varassa ja missii

mtitirin uudet mallit saavat jalansijaa.
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Hyvinvointivaltion kannatuksen muutokset

Johdanto

Hyvinvointivaltion polku on ollut Suomessa kivikkoinen. Se on ollut ristirii-
taisten intressien temmellyskenttii, jossa erilaisia etuja on pyritty sovittamaan
yhteen. Se ei ole ollut projekti, jossa olisi edetty suunnitelmallisesti kohti
piiiimiiiirtiii. Tulos ei ole ollut kenenkiiiin piirustusten mukainen, vaan oma-
leimainen erilaisten niikemysten suomalainen kompromissi. Hyvinvointivaltiota
on vastustettu ja puolustettu erilaisin perustein, mutta yksi teema on ollut ali-
tuisesti liisn[ keskustelussa: onko meillii varaa hyvinvointivaltioon? Kysymys
esitettiin jo silloin kun sosiaalimenot olivat vain prosentteja valtion menoista
ja se esitet?iiln edelleen, sitii vakavammin mitti huonompi on kansantalouden
ja julkisen talouden tilanne. Nykyisin sosiaali- ja terveysmenot muodostavat
merkittiiviin osan julkisista menoista, ja siksi mahdollisuudet rahoituskriisiin
ovat olemassa aina kun kansantaloudella ja sitii kautta julkisella taloudella on
tavallista suurempia ongelmia.

Kysymys siitii, onko meillii vataa sosiaaliturvaan ei ole puhtaasti taloudel-
linen ongelma, vaan siihen kytkeytyy poliittisia ja ideologisia juonteita. Ta-
louden pakot ja rajat eiviit mii[riiydy vain taloudesta krisin, vaan niihin vai-
kuttaa se, miten 'faktat' tulkitaan. Voimakkaat intressitahot tulkitsevat tosi-
asioita enemmtin tai viihemmiin yhdensuuntaisesti, ja saavat iiiinensti kuulu-
ville yleisessii yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Mutta miten kuuluu kan-
san tiiini? Mielipidetiedustelut monista ongelmistaan huolimatta (ks. Suhonen
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1991) ovat yksi keino saada esiin tavallisen ihmisen ajatuksia. T?imiin kirjoi-
tuksen teemana on taloudellisen tilanteen ja hyvinvointivaltion kannatuksen

suhde. Miten kansalaisten hyvinvointivaltiomielipiteet ovat vaihdelleet talou-

dellisen tilanteen mytitii? Ovatko vaikutukset liip?iisseet koko yhteiskunnan niin,

ettA muutokset ovat eri viiestciryhmissii olleet samansuuntaisia'l

Oletamme, ettii taloudellinen tilanne vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin
omakohtaisten kokemusten kautta. Tiukentuva tilanne voi heikentii?i sosiaali-

turvan rahoitushalukkuutta mutta toisaalta lisiitii ymmiirrystii sosiaaliturvan kas-

vavia tarpeita kohtaan. Toiseksi oletamme, ettii kansalaisten mielipiteisiin vai-
kuttaa hyvinvointivaltiosta ja sosiaaliturvasta kiiyty julkinen keskustelu.

Mielipidejohtajien tulkinnoilla taloudellisisa vAlftiimiitt<imyyksistii ja vapaus-

asteista on siten merkitystii myti s kansalaismielipiteen muodostumi sessa.

Aineistot ja kysymykset

Suomen Gatlup Oy on kysynyt vuosina 1975, 1980, 1985, 1990 ja sen jiil-
keen vuosittain STAKESin toimeksiannosta suomalaisten mielipiteitti sosiaa-

liturvasta. Tuloksista on laadittu useita tutkimusraportteja (Alestalo & Uusi-
talo 1982, Pdntinen & Uusitalo 1986, Allardt, Sihvo & Uusitalo 1992, Sihvo

& Uusitalo 1994). Mielipidekysymykset on kunakin vuonna esitetty samassa

muodossa ja haastatteluihin on osallistunut noin 1000 15 vuotta tayttanytta
suomalaista. Aineistojen avulla pystytaan tarkastelemaan hyvinvointivaltion
kannatusta ja sen muutoksia liihes kahdenkymmenen vuoden ajalta.

Pitkittiiisanalyysin mahdollistavia kysymyksi5 on esitetty kaksi. Suomalai-

silta on kysytty, onko sosiaaliturvan kehittiimisvauhti ollut liian nopea, sopi-

va vai liian hidas. Toinen vuodesta 1975 alkaen esitetty kysymys on ollut moni-
osainen ja koskenut verovarojen kiiyttciii eriiisiin sosiaaliturvaetuuksiin. VA-

est6 on arvioinut tulisiko niihin kiiyttiiii verovaroja nykyinen mdiirii, nykyist[
enemmtin vaiko nykyistii vflhemm?in. Voidaan aiheellisesti eptiillii riittiiiik<i
kaksi kysymystii kertomaan niin monitahoisen ja -tasoisen instituution kuin
hyvinvointivaltion kannatuksesta. Ovatko kysymykset eniiii slitist<ijen ja leik-
kausten aikakaudella relevantteja'? Ne, kuten mycis taustamuuttujat
luokituksineen ovat sidottuja siihen, miten ensimmiiisenf, vuonna meneteltiin.

Esitetyt kysymykset liittyviit hyvinvointivaltion rahoitusdimensioon.
STAKESissa on myris tutkittu tarkemmin tilastokeskuksen kertiiimiin laajan

aineiston avulla suomalaisten suhtautumista paitsi hyvinvointivaltion rahoi-
tukseen my<is kdsityksiA siitii, kuka on vastuussa hyvinvoinnista, etuuksien

kiiytcistii, hyvinvointivaltion tuotoksista ja vaikutuksista (Sihvo & Uusitalo
1993). Empiirisestii aineistosta muodostui I I asennetta kuvaamaan suhtautu-

mista niiihin viiteen dimensioon.
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Asenteiden keskiniiisten korrelaatioiden perusteella voidaan erottaa nega-

tiivisten ja positiivisten asenteiden joukko. Kriittinen suhtautuminen hyvin-
vointivaltioon merkitsee, ettii henkil<i kannattaa yksityistii vastuuta, olettaa,

ettii hyvinvointivaltio passivoi ja sen etuuksia vtiiirink[ytetii[n sekii vastustaa

hyvinvointivaltion julkisen rahoituksen lisii[mistti. Suopean suhtautumisen yti-
mend on kiisitys, ettA etuuksien m[iirii?i ja laatua tulisi parantaa ja vastaavasti
julkista rahoitusta sekd vastuuta listitti. Asenteiden analyysin mukaan

rahoitusdimensiolla on selvii yhteys sekii hyvinvointivaltiota vastustaviin ettii
sitii kannattaviin asenteisiin. Nitin on mahdollista vdiftiiii, ettii rahoitusdimension
kysymysten avulla voidaan varsin hyvin mitata suhtautumista hyvinvointivalti-
oon ja sen muuttumista yleisemminkin. Suhtautuminen rahoitukseen kuvas-

taa mielipiteiden ja asenteiden muutoksia mycis muilla dimensioilla.

Yhteiskunnallinen muutos ja mittausajankohdat

Martti Puohiniemen (1993,35) mukaan asenne- ja mielipideilmaston kehitys
on kahta kautta yhteydessii yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Toisaalta
yhteiskunnan tapahtumat heijastuvat ihmisten asenteisiin esim. joukkotiedo-
tuksen viilityksellii suhteellisen nopealla tempolla. Toisaalta ihmisten asen-

teet kiiytttiytymisvalmiuksina ovat ohj aamassa inhimillisiii tapahtumia. Asenne-

ilmastoon voimakkaasti vaikuttavia tapahtumia ovat mm taloudelliseen tilan-
teeseen liittyviit seikat. Ajatus vastaa Seppo Pcintisen ja Hannu Uusitalon
(1986,13) mallia hyvinvointivaltiota koskeviin mielipiteisiin ja niiden muu-

toksiin vaikuttavista tekijtiistii. Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekii mie-

lipiteen muodostajien kuten puolueiden ja joukkotiedotuksen tulkinnat siitii
vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin hyvinvointivaltiosta.

Taloudellinen ja hyvinvointivaltion kehitys sodanjiilkeisessii Suomessa voi-
daan jakaa kuuteen vaiheeseen, jolloin hitaan kasvun ja kehityksen sekii no-
pean taloudellisen kasvun ja hyvinvointivaltion rakentamisen kaudet ovat
vuorotelleet (ks. P<intinen & Uusitalo 1986, Allardt, Sihvo & Uusitalo 1992).

Taloudellinen kehitys on sek?i lyhyellii ettiipitkiilH aikaviilillii vaikuttanut oleel-
lisesti hyvinvointivaltion kehitykseen (Wong & Daley 1990). Esimerkiksi
sosiaalimenojen kehitys on seurannut taloudellista kehitystti pienellii viiveel-
Iti. Onkin syytii tarkastella kuinka mielipidemittaustemme ajankohdat sijoit-
tuvat maarrrme taloudellissosiaalisen kehityksen vaiheisiin.

Ensimmiiinen mittaus vuonna 1975 tapahtui aikana, jolloin maan taloudessa

oli alkanut taantuma. Sek?i asiantuntijat ett?i maallikot pitiv?it sitii kuitenkin
tilaptiisenii eikii laman vaikutus esimerkiksi sosiaalimenoissa viel?i niikynyt.
Mielipiteet edustavatkin vielti hyvinvointivaltion laajentumisvaihetta, johon
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kuului oletus sosiaalipolitiikan myrinteisistii vaikutuksista talouden kasvuun
ja kehitykseen. V?iest<in asenteita tuolloin leimasivat yhteiskuntakriittisyys ja

v aatimu s so siaali sesta oikeudenmukai suudesta (Puohiniemi 1993,32) .

Kansainviiliseen taantumaan liittyen talouskasvu Suomessa pysytteli alhai-

sena vuodesta 1974 vuoteen 1978 seurauksinaan korkea inflaatio, kasvanut

tytitttimyys sekii maksutaseongelmat. Hallituksen elvytysohjelmaan kuuluivat
vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, yksityisen kysynniin edisttimi-

nen sekii julkisen kysynn?in, v?ilillisten tytivoimakustannusten sekii

kokonaisverorasituksen rajoittaminen (Kosonen, Lovio & Pekkarinen 1984,

35). Valtion taloudellisen liikkumavaran supistuessa, alkoi my<is sosiaalime-

nojen kehityksessii hitaamman kasvun kausi, joka ajoittui vuodesta 1977 vtto-

teen 1981.

Vaikkakin taloudellinen kasvu ennen vuotta 1980 (toinen mittausajankoh-

tamme) oli kfliintynyt nousuun, jatkui hyvinvointivaltion hitaamman kasvun

kausi edelleen ja mielipiteissti kuvastuvat taantuman kokemukset. NiitA o[vat
ostovoiman viiheneminen, tyrittdmyysriskin kasvaminen ja uudistusten toteut-

tamisen hidastuminen. My<is klisitys sosiaalipolitiikasta taloudellisen kasvun

edellytyksen?i alettiin kyseenalaistaa ja niihdii sosiaalimenot rasituksena kan-

santaloudelle. Viiesttin keskuudessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaati-

mukset voimistuivat, sAastAvAisyys ja perinteinen asennoituminen lisiiiintyi
samalla kun asenneilmasto yhten?iistyi eri sosiaalisissa ryhmissii (Puohiniemi

t993,33).
Taloudellisen kasvun mytitii julkisen sektorin rahoitusasema parani 1980-

luvun alkaessa. Sosiaalipolitiikassa uudistuksia jatkettiin hitaammalla vauh-

dilla, mutta sosiaalimenot kasvoivat bruttokansantuotetta nopeammin. Vuotta

1985 eli kolmatta mielipiteiden mittausajankohtaa liihestyttiiessti, takana oli
suotuisan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kausi. Paitsi jiirjestelmien

kattavuudessa mytis etuuksien tasossa suomalainen hyvinvointivaltio niiytti saa-

vuttavan muita pohjoismaita (Kosonen 1989, Nososco 1990).

Vaikka hyvinvointivaltion kriisikeskustelua oli k[yty kymmenkunta vuot-

ta, oli se luonteeltaan verraten akateemista ja suhteellisen vaimeaa. Tutkijat
pfl[tyiviitkin siihen, ettii Suomessa hyvinvointivaltioon on sekd vataa, tarvet-

ta ettA halua (ks. Karisto & Takala 1985). Kuitenkin asenneilmasto tutkimus-
ten mukaan muuttui 1 980-luvun puoliviiliss?i. Painopiste kansalaismielipiteess?i

siirtyi aineellisesta aineettomaan hyvinvointiin, kriittisyys talouskasvua koh-

taan lisiiiintyi, byrokratisoitunutta virkakoneistoa arvosteltiin ja vaihtoehto-

mytinteisyys lis[[ntyi (Puohiniemi 1993,34).

Suomen talouskasvu oli 1980-luvun jiilkipuoliskolla OECD-maiden kor-
keimpia. Mycis sosiaalimenot kasvoivat edelleen kuitenkin hitaammin kuin
vuosikymmenen alkupuolella. Sosiaalipolitiikassa panostettiin sosiaali- ja
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terveyspalvelujen kehitt?imiseen, mihin uusittu lainsii2idiintci, suotuisa talou-
dellinen kehitys sekti veropohjan laajeneminen loivat edellytyksiti. Keskuste-

lua kuitenkin leimasivat teemat yhteisrillisestii sosiaalipolitiikasta (Anttonen
1989) sekii vaatimuksetjulkisen jiirjestelm?in tehostamisesta, joustavuuden li-
s?i?imi se stil sekii yhteistyo stii hyvinvoinnin eri tuottaj ien ke sken.

Neljiis mittaus vuonna 1990 tapahtui pitkln ja suotuisan taloudellisen ja
sosiaalisen kehityksen kauden jiilkeen. Vaikkakin bruttokansantuotteen kasvu
nollaantui juuri vuonna 1990 eivilt muutoksen merkit olleet vielii yleisesti tie-
dossa. Asenneilmastoa leimasi huolettomuus. Tosin ty<imoraalia periiiinkuu-
lutettiin ja poliitikkojen toimia arvosteltiin ja poliittinen vieraantuminen oli
laaja-alaista. Sosiaalipolitiikassa painottui yksikillisen vastuun ja piirjiitimisen
linja (Puohiniemi 1993,36).

Vuosien 1991, 1992 ja 1993 mittaukset on tehty pahenevan laman oloissa.
Bruttokansantuotteen kasvu on ollut miinusmerkkistii kaikkina vuosina. Hal-
Iitus on halunnut hillit[ julkisen talouden rahoitusvajeen nopeaa kasvua leikkaa-
malla julkisia menoja ja korottamalla veroja ja maksuja. Tydtttimyys on kas-

vanut vuosi vuodelta, samoin pitkiiaikaisty<ltt<imien miiiirii. Vaikkakin tytittri-
myyden ja toimeentulovaikeuksien aiheuttamat sosiaalimenot ovat kasvaneet,

on sosiaalimenoissa tehty mycis huomattavia leikkauksia. Esimerkiksi sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen l0 prosentin vuotuinen kasvu muuttui miinusmerkki-
seksi parissa vuodessa. Kokonaisuudessaan sosiaalimenojen arvioidaan ale-

nevan vuonna 1993.

Viiestcin asenteita leimasi vuonna 1991 yleinen huolestuminen sekii
henkilcikohtainen huoli tyripaikasta. Materiaalisen hyvinvoinnin ensisijaisuu-
teen alettiin suhtautua epflillen. Talouskasvu miellettiin sek2i hyvinvointimme
tiirkeiiksi ltihteeksi ettti toisaalta uhkaksi. Vuoden 1993 mittausten mukaan on

tapahtunut siirtymii itsekeskeisyyden korostamisesta kohti sosiaalisesti
vastuullisempaa asennoitumista, mikA muistuttaa edellistti ( 1981)

lamasuhdannetta (Puohiniemi 1993,37 40).

Muutokset hyvinvointivaltion kannatuksessa

On oletettu, ett?i taloudellisesti vaikeina aikoina ihmisten altuismi vdhenee
(Alt 1973). Kun oma toimeentulo ja suoriutuminen joutuu uhatuksi, itsekkyys
lisiiiintyy ja solidaarisuus muita kohtaan viihenee. Leikkaukset hyvinvoin-
tietuuksissa merkitseviit, ettii jtirjestelmii muuttuu huonommaksi. T?imiin puo-
lestaan voi olettaa heikentiiv?in sosiaaliturvan kannatusta. P?iinvastaiseen suun-

taan vaikuttanee se, ettii taloudellisen ahdingon aikana ihmiset ovat entistii
riippuvaisempia hyvinvointivaltion turvaverkoista. Mielipidevaikuttajien
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hyvinvointivaltiosta kiiym[ keskustelu on ollut kriittispainotteista (Jallinoja

1993). Kuinka ndmii' muutokset ovat heijastuneet suomalaisten hyvinvointi-
valtiolle antamaan kannatukseen?

Kuviossa 1 on esitetty bruttokansantuotteen ja sosiaalimenojen kehitys sekii

hyvinvointivaltion kannatuksen vaihtelut vuodesta 1975. Kannatusta on mi-

tattu ns. balanssimitalla, joka kuvaa mielipiteiden painottumista: se on saatu

vtihentiimiillti sosiaaliturvan kehitystii liian hitaana pitiivien osuudesta kehi-
tyst[ liian nopeana pitiineiden osuus. Voimme havaita yhteisvaihtelua talou-

dellisen kehityksen ja mielipiteiden muutoksen v?ilillfl. Niiin kuvio 1 antaa tu-

kea hypoteesille, jonka mukaan taloudellinen lama viihentiiii hyvinvointivaltion
kannatusta kun taas kasvun kaudet lisfl[vtit hyvinvointivaltion suosiota.

Kun katsotaan tarkemmin 1970-luvun puoliv?ilin talouskriisin aikaa, ha-

vaitaan, ett[ hyvinvointivaltion kannatus vtiheni olennaisesti, mutta tietyll[ vii-
veellti talouden alamiikeen verrattuna. Itse asiassa aallonpohja kannatuksessa

ajoittuu vaiheeseen, jolloin sosiaalimenojen vtihiiinen kasvu alkoi n?ikyii ja tun-

tua ihmisten eliim?issii, mutta talous oli jo kiiiintynyt nousuun. Tulokseen saattaa

Kuvio I Bruttokansantuote, sosiaalimenot sekzi mielipide sosiaaliturvan
kehittiimisvauhdista 197 5-1993
Balanssimitta (liian hidas - liian nopea, 7o)
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vaikuttaa se, ettA kannatuslukuja ei ole kaikilta vuosilta emmekii n?iin ollen

voi olla varmoja oliko kannatus alhaisimmillaan juuri vuonna 1980.

Koko 1980-luvun jatkunut edullinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

lis[si hitaasti hyvinvointivaltion kannatusta. Korkeimmillaan se oli nytkin
talouslaman jo alettua vuonna 1990. Sen jiilkeen mielipidetasapaino muuttui

nopeasti ja varauksellisemmaksi kuin koskaan. Vaikka sosiaalimenot kasvoi-

vat vuoteen 1992 asti, oli useita etuuksia karsittu ja leikattu jo vuosina 1991

ja l992ja kansalaisilla alkoi olla omakohtaisia kokemuksia laman tydvoima-
ja sosiaalipoliittisista vaikutuksista. Viiitetiiiin, ettd taloudellisen kriisin pohja

on jo sivuutettu, mutta sosiaalimenojen kehitys lienee hidasta tai supistuvaa

vielii useita vuosina. Mielenkiintoista onkin seurata onko hyvinvointivaltion
kannatuksen pohjalukema jo saavutettu vai toistuuko 1970-luvun lopun ja
1980-luvun alun kuvio. Siinii tapauksessa sosiaaliturvan kannatuksen lasku
jatkuisi edelleen l-2 vuoden ajan, vaikka talous ktitintyisi jo nousuun. Kan-

natus kiiiintyisi kasvuun vasta tAmdn jiilkeen, ja hitaammin kuin pudotus on

tapahtunut.
Kuviossa 2 on esitetty suomalaisten mielipiteiden muutos verovarojen kiiy-

ttistii viiteen eri sosiaaliturvaetuuteen vuosina 1975-1993. Kehitystii on jiil-
leen kuvattu balanssimitan avulla, joka on laskettu siten, ett6 'nykyist2i enem-

Kuvio 2. Sosiaaliturvaetuuksiin kiiytett?ivien verovarojen listiyksiii toivovat
r975-1993
Balanssimitta (nykyistd enemmiin - nykyistti vahemman Vo)

o/o

70

60

50

40

30

20

10

q

\KAI serururreerr/

iI--....... \>
\AKUUTUS /

LAr>tuDf

\ SAIRAUS'

ir\5 
- - 'i-'*-'-

l1

rv6rrouwsxot VAUS -

975 1 980

45

1 985 1990 1993



Tuire Sihvo, Hannu Uusitalo

miin' -vaihtoehdon valinneiden prosenttiosuudesta on vdhennetty 'nykyistii vti-
hemmiin' -vaihtoehdon valinneiden osuus. Mitta kuvaa sitii, painottuuko mie-
lipide lisiiysten vai vajausten suuntaan. Kuvio vahvistaa aiemmin todetun ke-
hityksen, ettti taloudellisesti vaikeina aikoina vdestcin suhtautuminen hyvin-
vointivaltion rahoittamiseen ja kasvamiseen muuttuu varauksellisemmaksi,
joskaan tulos ei ole aivan yhtii selketi kuin ensimm?iisen kysymyksen antama

tulos oli. Yksittiiisiii etuuksia koskevissa mielipiteissii kannatuksen nousut ja
laskut selittyviit my<is sillti, miten kysytty etuus on kehittynyt. Esimerkiksi
kansaneliikkeisiin lisiiii verovaroja haluavien miiiirii v[heni 198O-luvulla sitii
mukaa kun eliikeuudistuksen vaiheita toteutettiin. Balanssimitan arvot ovat
nykyisen laman aikana vuosi vuodelta alentuneet ja ovat nyt pienemm[t kuin
koskaan mittausten kattamana aikana. Kuitenkin ne ovat edelleen positiivisia
eli 'lisZiiijiii' on enemmiin kuin 'vlihentiiji?i'. Tdssd suhteessa tulos on erilai-
nen kuin kuviossa l, jossa balanssimitta sukeltaa negatiiviselle puolelle 1991.

Ero on kuitenkin aiempien tulosten suuntainen: tiedet[iin, ettii sosiaaliturvan
kannatus on yleisillii kysymyksillii mitattuna (ollainen ensimmztinen
kysymyksemme on) alhaisempi kuin eriytyneemmill2i kysymyksillii mitattuna.

Kannatuksen muutos eri v[esttiryhmissl

Taloudellinen tilanne sek[ faktana efiA tulkintoina niiyttiiti siten vaikuttavan
vtiestrin mielipiteisiin. Mutta onko mielipiteiden muutos ollut kokonaisvaltai-
nen eli onko se ltipiiissyt kaikki vilestriryhmtit samalla tavoin, vai onko muutos-

suunta ollut erilainen eri viiestciryhmissii?
Tiedetiiiin, ettii ihmisen mielipiteet muodostuvat omien etujen ja ideologisten

katsomusten perusteella (Taylor-Gooby 1985, Ptintinen & Uusitalo 1986,

Svallfors 1989). Edut ja ideologiat eiviit synny tyhjtistii. Sosiaalinen asema eli
se kuinka ihminen sijoittuu yhteiskunnan ammatti-, koulutus- ja tuloraken-
teissa vaikuttaa ideologiaan ja puolueen valintaan (Hoel & Knutsen 1989,193).

Suhtautumista hyvinvointivaltioon on pitk?i?in tulkittu oikeisto-vasemmis-
to kysymyksenii. Suomessa puolueiden sosiaalipoliittisten linjanvetojen viilil-
Iti on selkeitii eroja (Kangas 1986,144). Norjassa on kuitenkin todettu, ettti
hyvinvointivaltion kannatus on viimeisen nelj?innesvuosisadan aikana hitaasti
listitintynyt siunaan aikaan kuin vasemmistolaisuus on heikentynyt (Martinussen

1993). Tiistii on pii[telty, ettii hyvinvointivaltioon suhtaudutaan nykyisin vii-
hemmtin ideologisesti ja enemmiin k?iyt?inntillisesti kuin ennen.

Paitsi ideologiaan, sosiaalinen asema vaikuttaa myds etuihin ja intressei-
hin. Hyvinvointivaltiota kannattavat eniten haavoittuvafirmassa asemassa ole-
vat eli viihiin koulutetut ja vtihiin ansaitsevat, jotka mytis tarvitsevat tukea ja
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k[ytt2ivtit julkisia palveluja muita enemmiin. Vastaavasti ylimpiin koulutus-
ja tuloryhmiin kuuluvat samaistuvat liihinnti hyvinvointivaltion rahoittajiin ja
suhtautuvat siihen laiittisemmin. Heillii on my6s vtihemmiln kiiyttcikokemuksia
julkisista palveluista ja enemmiin mahdollisuuksia hankkia apua yksityisiii ka-

navia kiiyttiien. Tiitii vastakkainasettelua kuitenkin lieventtiti hyvinvointival-
tion asiakaskunnan laajeneminen my6s keskiluokkiin. Hyvinvointivaltion jat-

kuvaa kannatuksen kasvua onkin selitetty juuri sillfl, ettti yhii suurempi osa

viiesttjstli hydtyy sen etuuksista (Goodin & Le Grand 1987). Seuraavassa kat-

sorrrme kuinka suhtautuminen hyvinvointivaltioon on muuttunut puoluekannan

sek[ sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna.

S o sioekon omin en as ema kannatuksen selittiij iinii

Sosioekonominen tarkastelu varhempien vuosien osalta on mahdollista vain

karkealla kolmiluokkaisella ryhmittelyllii. Kuviossa 3 on nliiden ryhmien
suhtautumista sosiaaliturvan kehittiimisvauhtiin tutkittu balanssimitan avulla.

Odotusten mukaisesti hyvinvointivaltio on koko ajan saanut vahvimman tuen

tydv iie sttiltti j a heikoimman toimihenkildiltA. M aanv ilj elij iit sij o ittuv at nAiden

viilille kuitenkin liihemm?is toimihenkiloitii.

Kuvio3 Mielipiteet sosiaaliturvan kehityksesta sosioekonomisen aseman
mukaan vuosina 197 5-1992
Balanssimitta (liian hidas - hran nopea, Vo)
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Mielipiteiden muutos on ollut samansuuntainen kaikissa sosioekonomisissa

ryhmissii. Niiyttiid siltii, ettti mielipiteiden muutos on ollut yleinen, kaikki
yhteiskuntakerrostumat samalla tavalla liipiiissyt prosessi. Taloudellisen tilan-
teen suomat mahdollisuudet tulkitaan ilmeisesti samalla tavalla eri
sosioekonomisissa ryhmissii.

Kuviossa 4 kannatusta on mitattu halukkuudella kiiyttiiii nykyistii enem-

miin verovaroja viiteen eri sosiaalietuuteen. Piiiitulos on edellii todetun kanssa
yhdenmukainen: eniten eri etuuksia ovat koko ajan kannattaneet tyciviiest<ion

kuuluvat j a v tihiten toimihenkiltjt.
Vaikka useiden etuuksien kannatus viiheni jo 1970-luvun laman j[lkimai-

ningeissa, niin vuodesta 1990 tapahtunut kannatuksen lasku on ollut sekl no-
pea ettii syvii sosioekonomisesta ryhmiistti ja etuudesta riippumatta. Muutos on

siis ollut samansuuntainen eri sosioekonomisissa ryhmissii, joskin ryhmien
viiliset erot ovat pienentyneet. Poikkeuksena siiiinncistii on kuitenkin tyrittci-
myyskorvaus ja asumistuki, jossa erot ovat laman aikana siiilyneet.

Tuore poikkileikkaustutkimus kahdeksan eri ammattiryhmiin suhtautumi-
sesta hyvinvointivaltioon (Ervasti & Kangas 1994) osoittaa laajaa yksimieli-
syyttii eri ammattiryhmien viilillii varsinkin periaatteellisissa kysymyksissii,
mutta loytiiti myos ryhmien viilisiti eroja etenkin yksiltiidyissii kysymyksissii.
Tiissii kiiytetty ryhmittely onkin liian karkea tuomaan esiin vaikkapa hetero-
geenisen toimihenkilcikentiin mielipide-eroj a.

Puoluekanta kann atuksen selittiij iinii

Puoluekanta mittaa jossain miiiirin kiisityst?i siitii, miten yhteiskunta tulisi jtir-
jestiffi. Se on todettu iiin ja sosioekonomisen aseman ohella parhaaksi mieLipi-
de-eroja selittiiv[ksi tekijiiksi (Pcintinen & Uusitalo 1986, 56; Svallfors 1989,

108-l l0; Allardt, Sihvo & Uusitalo 1992, 4748; Sihvo & Uusitalo 1993,
99-102).

Kuviossa 5 on tarkasteltu neljiin suurimman puolueen kannattajien mieli-
piteiden muutosta sosiaaliturvan kehitt?imisnopeutta kuvaavan balanssimitan
avulla. Kokoomuksen kannattajat ovat koko ajan suhtautuneet varauksellisim-
min sosiaaliturvan kehittiimisvauhtiin, ja vasemmistoliiton ja sen edeltfljien
kannattajat olisivat halunneet nopeuttaa kehitystti eniten. Ntiiden viiliin sijoir
tuvat sosiaalidemokraattien ja keskustan kannattajat.
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Kuvio 4. Sosiaaliturvaetuuksiin kiiytettiivien verovarojen lisiiystii
toivovien osuus sosioekonomisen aseman mukaan 1975-1993
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Kuvio5 Mielipiteet sosiaaliturvan kehityksestti puoluekannan mukaan
1975-1992
Balanssimitta (liian hidas - liian nopea, 7o)

-20

o/o

40

20

0

-oor
975 1 980

Kok Kesk

1 985
SDP Vas

1 990

Kuvio vahvistaa edelleen viiitettii, ett?i mielipiteiden muutokset ovat tapahtu-

neet pdApiirteissti?in samansuuntaisesti mycis eri puolueiden kannattajien
keskuudessa. Vuoden 1992 tulos on mielenkiintoinen siinii mielessd, ettii se

niiyttiiisi viittaavan vasemmisto-oikeisto -jaon voimistuvaan merkitykseen,

koska vasemmistopuolueiden kannattajien mielipide-ero on kutistunut huo-

mattavasti ja kokoomuksen ja keskustan kannattajien v?ilinen ero on hiivinnyt
kokonaan.

Kuviossa 6 on tarkasteltu eri puolueiden kannattajakuntien suhtautumista

etuuksittain: tulisiko niihin kiiyttiH nykyist2i enemmiin verovaroja. Edellisen

yleiskysymyksen mukaisesti vasemmistoliiton kannattajat ovat suhtautuneet

mycinteisimmin sosiaaliturvan eri muotojen lisiirahoitukseen. Lapsilisiii
lukuunottamatta sosiaalidemokraatit ovat suhtautuneet mycinteisemmin kuin
porvaripuolueiden kannattajat verorahoituksen lisiiiimiseen. Kokoomuksen ja
keskustan kannattajien mielipiteet kansanel?ikkeiden, lapsilisien, tycittcimyys-

korvauksen ja asumistuen kehittiimisesta ovat olleet varsin samanlaiset. Kuva
muutosten samansuuntaisuudesta vahvistuu edelleen. Kuvio my<is tukee k?isi-

tystii, etffi erityisesti keskustan ja sosiaalidemokraattien sekii joidenkin

etuuksien kohdalla myris kokoomuksen kannattajien ktisitykset ovat nykyisi-
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Hyvinvointivaltion kannatuksen muutokset

Kuvio 6. Sosiaaliturvaetuuksiin kiiytettiivien verovarojen lisiiystii toivovien
osuus puoluekannan mukaan 197 5-1993
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nii lamavuosina liihentyneet toisiaan. Erot suhtautumisessa eri etuuksiin eiviit
kuitenkaan ole kokonaan hilvinneet.

Julkinen sidstiminen

Edellii on osoitettu kuinka taloudellinen lama on nopeasti viihentiinyt
hyvinvointivaltion kannatusta ja kuinka kannatus on aiemmin taloudellisen

kasvun elvytty[ viihitellen palautunut entiselle tasolleen. Mielipiteiden muu-

toksen tarkastelu on perustunut halukkuuteen kasvattaa hyvinvointivaltiota ja
rahoittaa sitii nykyistii enemmrin verovaroin. Laman oloissa vilestti on sitd miel-

tii, ettei nyt ole sosiaaliturvan parantamisen paikka. Muffa voidaanko tuloksia
lukea siten, ettti vliestci olisi valmis purkamaan hyvinvointivaltiota? Onhan tuki
pienempiiii kuin koskaan aikaisemmin systemaattisten mittausten alettua.

STAKESin toimesta on kysytty vuosina 1991,1992 ja 1993 suomalaisten

mielipiteitii myds julkisen sektorin tasapainottamisesta ja sti2istrikohteista. Ta-

louden tasapainottamisen vaihtoehtoina ovat olleet verojen korotus, rahan lai-
naus, menojen karsinta sek[ asiakasmaksujen korotus. Jokaisena vuotena me-

nojen karsinta on ollut viiesttin enemmistcin (68-807o) suosima tapa tasapai-

nottaa julkinen talous. Verojen korotusta kannatti vuonna 1993 vain 6 7o,

rahanlainausta samoin 6 Vo ja asiakasmaksujen korotuksia 9 Vo vastaajista.

Kun menojen karsintaa kannatetaan n[in yleisesti, eiv[t erot viiestdryhmien

viilill[ voi olla suuria. Muita enemmiin menojen karsintaa suosivat poliitti-
seen keskustaan, yrittiijiin ja suurituloisiin kuuluvat. Verojen korotus ja rahan

lainaus saa eniten ymmiirtiimystii vasemmiston aEnestiijiltii, rahan lainaus mytis

SMP:n kannattajilta. Asiakasmaksuja lis?iisiviit muita useammin maanviljeli-
jiit, korkeasti koulutetut sek?i puoluekannaltaan vihreisiin ja kokoomukseen

lukeutuvat.
Julkisia menoja on siis viiestcin mukaan karsittava ja seuraava

kysymyksemme kuuluukin missii julkisissa menoissa s?i?isttjkohteita niihdfliin.

Haastatelluille on esitetty joukko julkisia menokohteita ja kysytty voidaanko

niistii stiiistiiii runsaasti, jonkin verran vai eik<i niistii voida siiiistii[. Menokohteet
ja viiesttin niissii niikemiit siiiistrimahdollisuudet on esitetty taulukossa 1. Yleis-
kuva on, efta saasHjien osuus lis[[ntyi vuodesta 1991 vuoteen 1992, mutta

viiheni taas vuonna 1993.
Julkiset menot jakautuvat selviisti kahteen ryhmiitin sen mukaan missii miiii-

rin v?iestri niistii s?iiistiiisi. Runsaasti tai jonkin verran s?iiist<imahdollisuuksia

suomalaiset niikeviit kulttuurin, maatalouden ja teollisuuden tuen, sekii maan-

puolustuksen ja liikenteen menoissa. Samaan ryhmiiiin on siirtynyt mycis asun-
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Taulukko l. Sii?istiiminen julkisissa menoissa l99l - 1993.

Menokohde Voidaan s?iiisttiti jonkin verran tai runsaasti
7o vastaajista

l99l 1992 1993

Kulttuuri ja vapaa-aika
Maatalouden tuki
Liikennemenot
Maanpuolustus
Teollisuuden tuki
Asuntotuotanto
Ympiiristtin suojelu
Ty<illisyyden tuki
Koulut ja opetus
S osiaaliset tulonsiirrot
Sosiaalipalvelut
Yleinen

87
8l
7l
74
70
36

35
32
29
27
26
22

89
81
81
80
80
47

36
34
35
36
33

88
83
75
73
79
63
53
37
28
33
34
30
27

37

totuotannon tuki sekti vuonna 1993 ensimm[isen kerran kysytty ympiiristtin

suojelu. S[iisttijien osuus vuonna 1993 vaihteli 53-88 prosentin viilillti.
V?ihiten s?iiist<imahdollisuuksia niihdiiiin hyvinvointivaltion tehtiiviss?i eli ter-

veys- ja sosiaalipalveluissa, koulutuksessa, sosiaalisissa tulonsiirroissa sekzi

tyollisyyden tuessa. Viiestrin tiirkeinii pittimiin tehfiviin kuuluu myds yleinen

jiirjestys ja turvallisuus. N[isstikin menokohteissa siiiistiijien osuus ensin kas-

voi, mutta on sittemmin laskenut tai pysynyt ennallaan. Hyvinvointitehtiivistii
ja turvallisuudesta siiiistiiisi vain 27-j7 7o suomalaisista ja heistiikin useim-

mat vain jonkin verran. Erot sosioekonomisten ryhmien tai eri puolueita kan-

nattavien viilillti eiviit ole suuria.

Hyvinvointivaltio nayttaa siis myds laman oloissa vtiestcjn voimakkaasti
priorisoimalta julkisen toiminnan alueelta. Piiiitdksentekijtiiden pulma siiiistti-
jii harkittaessa on kuitenkin melkoinen, sillii juuri vliesttin suosimat hyvinvointi-

teht[vat muodostavat pAAosan julkisista menoista. Mutta olisiko suhtautumi-

nen erilaisiin hyvinvointitehtdviin erilainen'l Edellii esitetty aikasarjatarkastelu

verovarojen kiiytost[ oli mahdollista vain viiden taloudellisen etuuden osalta.

Kun vuoden 1993 aineisto antaa siihen mahdollisuuden, on syytii katsoa

valmiutta verovarojen k[ytt66n useamrnan etuuden ja palvelun osalta.

My<is laman oloissa - tai juuri niistii johtuen - vriest<in laajan enemmiston

mukaan verovaroja kaikentyyppisiin sosiaaliturvaetuuksiin tulisi kiiyttiiii ny-

kyinen mtiiirii tai nykyistii enemmiin. Eri etuuksien verorahoituksen siiilyttii-
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Etuus
(N=989)

Nykyistii Nykyinen
enemmdn mUiiira

Nykyistii
viihemmiin

Ei osaaYhteensti
sanoa Vo

Opintotuki
Kansanel[ke
Lapsilisii
Terveydenhoito
Tytitttimyyskorvaus
Sosiaalipalvelut
Sairausvakuutus
Tyrieliike
Toimeentulotuki
Asumistuki

37
32
3l
27
24
23
22
2t
2t
2t

62
60
66

66
69
66
59
57

50
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7
-J
5
2
4
4
3
6
7
6

6
J
4
5
6
7
7
8
3
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1

1

minen tai lis[iiminen saa niin laajan kannatuksen, ettei eroja eri viiestriryhmien
suhtautumisessa synny. Nykyiset etuudet halutaan selv2lsti siiilyttiiii: niissii ei
niihd?i juurikaan siiiistlimisen varaa ja kansalaisten mukaan niihin k[ytettiiv?iii
verorahoitusta ei tulisi viihentiiii.

Vastuu viesttin hyvinvoinnista

STAKESin suorittamassa laajemmassa asennetutkimuksessa (Sihvo & Uusi-
talo 1993) selvitettiin viiestcin suhtautumista hyvinvoinnin eri tuottajiin. Sen

mukaan suomalaisista noin 80 7o lisiiisi jokaisen vastuuta omasta ja omaistensa

suoriutumisesta ja hyvinvoinnista. Liihes 60 Vo oli sitii mieltii, ettii myds
kansalaisjiirjestrijen ja vapaaehtoisten ryhmien tulisi ottaa lisiiiintyvflssii m[ii-
rin vastuuta viiestcin hyvinvoinnista. Suhtautuminen kansalaisten oman vas-

tuun lis?i?imiseen on hyvin samanlaista eri vdestriryhmissii. Poliittisista ryh-
mistii keskustapuolueen kannattajat asennoituvat mycinteisimmin ja
sosioekonomisista ryhmistii yksityisell[ sektorilla toimivat ylemm?it toimihen-
kil6t varauksellisimmin.

Yksityisten palvelujen kannatus on sen sijaan pienempi. Viiestcistii runsas
kolmannes on sitii mieltii, ettii yksityisiii ja kaupallisia sosiaali- ja
terveyspalveluja tulisi listit?i ja v?ihentiiii julkista palvelutuotantoa. Usko yksi-
tyisen toiminnan tehokkuuteen on kuitenkin yleisemptiii, sillii l?ihes puolet ar-
vioi, ettii palvelut toimisivat tehokkaammin, jos niitA tuottaisivat yksityiset
yritykset. Sosioekonomisista ryhmistii yksityisen vastuun lis?itimiseen suhtau-
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tuvat mydnteisimmin yrittlj[t sek?i yksityisellfl sektorilla toimivat alemmat

toimihenkikit. Puoluekannan mukaan yksityistamisen kannatus lisfl[ntyy va-

semmalta oikealle mentiiessd. Kokoomuksen ja vasemmistoliiton ii[nesttijiit
ovat kaukana toisistaan. Vihreiden kannattajat ovat l[hellii sosiaalide-

mokraatteja ja keskustan kannattajat sijoittuvat vihreiden ja kokoomuksen iiii-
nestiijien vtiliin. Suhtautuminen yksityiseen vastuuseen niiyttiiii siis olevan

poliittis-ideologinen kysymys.
Kolme neljflst[ suomalaisesta on sitA mieltii, ett[ julkisen sektorin tulee tuot-

taa viiest<in tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos katsotaan erikseen jul-
kista vastuuta taloudellisen turvan ja palvelujen suhteen, on tulos ltihes sama.

viiestrist[ J2 70 katsoo, ettii valtion tulee vastata vithinttiiin tasasuuruisesta ta-

loudellisesta perusturvasta kaikille. Vastaavasti 87 %o katsoo, ettli kuntien tu-

lee vastata viihintiiiinkin vAlftamdttdmistA peruspalveluista kaikille.
N[idenkin tulosten valossa vahvistuu kiisitys, efta suomalaiset mieltiiviit

hyvinvoinnin turvaamisen paitsi ihmisten omaksi mytis julkiselle sektorille
kuuluvaksi tehtiiviiksi. Tiiss?i mielessii hyvinvointiv altio n kannatus on laajaa,

myris laman oloissa, vaikka v?iestti ymmiirt[iikin, ettei nyt ole laajenemisen

aika.

Piiiitelmiii

Tarkastelimme aluksi taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vaihtelua sekii

niiden vaikutusta hyvinvointivaltion kannatukseen. Tuloksena oli, ettii
taloudellinen lama - joita ajanjaksoomme mahtui kaksi - on kiiiintiinyt sosiaali-

menot laskuun ja hyvinvointivaltiota koskevan mielipidetasapainon
varaukselli seksi. Varauksellisuus kuitenkin raj oittuu siihen, ettei hyvinvointi-
valtion laajentamista pidetA laman oloissa mahdollisena.

Mielipiteiden muutos on tapahtunut koko yhteiskunnan ltiptiisten eli niin,
ettii eri viiestciryhmien suhtautuminen hyvinvointivaltioon on muuttunut sa-

maan aikaan ja samaan suuntaan. On kuitenkin huomattava, ettti myris laman

oloissa hyvinvointivaltio nykymuodossaan ja -laajuudessaan nauttii viiesttin
luottamusta. Viiestri arvioi, ettti perheen ohella julkisella sektorilla on piiiivas-

tuu vAestdn hyvinvoinnista, nykyiset hyvinvointietuudet on siiilytettiiv[ ja niihin
halutaan kayttaa verovaroja viihint?iiinkin nykyinen miitirii. Empiiristti niiytttiii
siita, ettii vtiestcin hyvinvointivaltiolle antama kannatus olisi Suomessa mu-
renemassa, ei siis ole. Jos kansalaisia halutaan kuulla, niin sosiaaliturvalla on

tiirkeii sija mycis tulevaisuuden Suomessa.
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Katsooko Suomi mantereelle vai merelle?
Suomalaisen ellkejirjestelmin muotoutuminen Saksan ja
lson-Britannian kehitykseen verrattuna

Toista maailmansotaa seurannut taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa
kausi on ptiiittynyt. Euroopan integraatio ja Itti-Euroopan suuri murros aihe-
uttavat sen, ettd yhteiskuntien sosiaaliset rakenteet ja monet instituutionaali-
set jiirjestelyt ovat muuttumassa.

Talouksien kansainv[listyminen ja avautuminen vaikuttavat erityisesti pien-
ten ja perifeeristen maiden asemaan, ja niiden sistiisiin rakenteisiin. Yksi ntiistti
on hyvinvointivaltio. Mycis Suomessa kysytiiiin usein, kuinka hyvinvoinnille on
kiiymtissii ja mit?i Euroopan yhdentyminen tulee merkitsemiifln pohjoismaisille
hyvinvointivaltiolle I Kykeneekti Suomi siiilyttiimtiiin hyvinvointivaltiojiirjestel-
miensii erityispiirteet I

Mainitut kysymykset koskevat myris eltikejiirjestelmiti, jotka ovat keskei-
nen osa hyvinvointivaltiota. Sen tiihden tarvitaan mm. tietoa siitti, miten sa-

manlainen tai erilainen suomalainen el[kejiirjestelmii on Euroopan muiden mai-
den eliikejiirjestelmiin verrattuna. Historiallisen vertailun avulla saadaan tietoa
muiden maiden kokemuksista ja kehityssuunnista sekti kokonaiskuva ja laajempi
perspektiivi oman maan eliikejtirjestelmiin muotoutumiseen.

Suomalaista eliikepolitiikkaa tarkasteltaessa on totuttu vertaamaan Suomen
kehitystii muiden Pohjoismaiden kehitykseen. Suomen el[kejiirjestelmdn muo-
toutumista on kuitenkin hyddyllist?i vertailla Saksan ja Ison-Britannian eliike-
jiirjestelminen muotoutumiseen. Vertailun tekee mielenkiintoiseksi se, ettii ky-
seessri on kaksi Euroopan ns. suurta ja kehittynyttA maata, joiden vaikutus Eu-
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roopan kohtaloihin on ollut keskeinen. Tiimiin lisiiksi maat edustavat erilaista
kantaa suhteessa Euroopan unioniin ja sen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Saksa

on selkedsti kannattanut ylikansallista piiiitoksentekoa ja sosiaalisen ulottuvuu-
den kehittiimistd, kun taas Iso-Britannia on suhtautunut varauksellisesti ylikan-
salliseen piiiit<iksentekoon ja sosiaaliseen ulottuvuuteen (Lange 1992,225-256;
Lehtomiiki 1993,78J9). Lisiiksi EU:n politiikan voidaan olettaa tulevaisuu-
dessa heijastavan sen keskeisten maiden sisiipoliittisia tapahtumia (ks. Cameron

1992,6648), joten Saksan ja Ison-Britannian sis?iisten kehityskulkujen ana-

lysointi on entistd tArkeAmpAa.

Artikkelissa selvitetiiiin, mitkii ovat Suomen ja niiiden kahden maan viiliset
yhtiiliiisyydet ja eroavaisuudet. Onko Suomi ollut liihempiinii Saksaa kuin [soa-

Britanniaa vai toisin piiin'? Onko Suomen kehitys ollut tiiysin ainutkertainen
ja omaleimainen'? Voidaanko Suomen eliikepolitiikkaa pitiiii bismarckilaisena
(Saksa) vai beveridgeliiisenii (Iso-Britannia) vai niiiden yhdistelm[n[ ?

Artikkelissa analysoidaan mycis eliikejiirjestelmien peruspiirteiden pysyvyyt-
tii. Miten paljon eltikej[rjestelmiit ovat s?iilyttAneet perusrakennettaan muut-

tuvista tilanteista ja olosuhteista huolirnatta'l Kuinka paljon kehityksessii on

korostunut jatkuvuus vai onko se ollut katkonaista'l Miten paljon niimii kol-
me maata muistuttavat toisiaan tiissli suhteessa? Lisiiksi selvitetiiiin eliike-
j?irjestelmien pysyvyyden/muutoksen suhdetta eliikepoliittiseen pii[ttiksenteko-
tapaan. Mikii on ollut kansallisen eheyttiimisen vaikutus eliikejiirjestelmien py-
syvyyteen tai muutokseen'l

Eliikej iirj estelmien synty

Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Suomessa eliikejiirjestelmiit syntyiv[t eri ai-
kaan. Ensimm?iisend lakisiiiiteinen eliikejiirjestelmti luotiin Saksaan I 800-lu-
vun lopussa, vaikka pidemmiille teollistuneen Ison-Britannian olisi voinut olet-
taanayttavdn esimerkki[. Viimeiseksi eliikejiirjestelmti saatiin aikaan Suomes-

sa, mikd johtui maan maatalousvaltaisuudesta ja perifeerisestA asemasta kan-
sainv[lisessA rydnjaossa. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti eliikejiirjestelmien
syntyii ja perusrakennetta.

Saksa

Ehdotus pakolli se n el iikev akuutuksen j iirj estiimi seksi tehtiin heussissa j o vuon-
na 1810, jolloin ehdotettiin pakollista viihimm?iiseliikettti leskille, orvoille ja
vanhuksille (Schmtihl 1992a, 97.) Yhteniiisen Saksan valtion syntyminen
( l87l ), teollistuminen ja poliittisten oikeuksien laajentuminen yleisen iiiinioi-
keuden toteuduttua ( 1869) loivat perustan Saksan sosiaalivakuutuslakien syn-

60



Katsooko Suomi mantereelle vai merelle?

nylle. Sosiaalivakuutuslaeilla oli myos poliittisia tavoitteita. Bismarckin ta-

voite oli kohottaa Saksa taloudellisesti ja sotilaallisesti Euroopan johtavaksi

valtioksi. Htinen tarkoituksenaan oli sosiaalivakuutuslakien avulla lisiitti val-

tion sisiiist[ yhteniiisyyttii, pysiiyttii[ sosialismin levi?iminen sekii nZiin lisiitZi

Saksan valtakunnan ulkoista ja sisiiistii turvallisuutta. (Rimlinger 1968, 135;

Zollner 1981, 59-75.)
S airaus- j a tapaturmavakuutuslakien j iilkeen kolmantena pakollisena sosi-

aal i vakuutu slakina S aksassa toteutettiin pakollinen v anhuu s- j a tytikyv yttdmyy s-

vakuutus teollisuustydntekijdille vuonna 1889. Bismarck esitti aluksi tasa-

suuruista el?ikettti kaikille saksalaisille. Hi[n oli lisiiksi sitA mielt[, ettii valtion
tuli maksaa ainakin osa vanhuus- ja tycikyvytttimyysvakuutuksen kustannuk-

sista. Valtion rahoitusosuus oli Bismarckin mukaan erityisen tiirkeii. Vallitse-
van valtiollisen jiirjestyksen tukeminen olisi sellaisten henkikjiden edun mukaista,
joitla oli jotain saatavaa valtiolta. Sosialistien vastustuksen takia tasaeliikelinjasta

kuitenkin luovuttiin ja hyviiksyttiin pakollinen vakuutusmaksuihin perustuva

eliikelaki teollisuustytintekijdille. Eliikevakuutuksen rahoituksesta huolehtivat
vakuutetut, tydnantajat ja valtio. (Alber 1986, 6-:7; Baldwin 1990, 96-99;
Schmtihl 1992a, 97 -98.)

Ntimti kolme pakollista sosiaalivakuutuslakia yhdistettiin Saksassa vuonna

I 9 I I valtakunnalliseksi vakuutukseksi, j oka ulotettiin koskemaan teollisuustytin-

tekijciiden lisiiksi mycis toimihenkiltiitii (Alber 1986, 6-7; Casmi 1989,462-
463).

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa toteutettiin ensimmiiinen eliikelaki 20 vuotta mytihemmin
kuin Saksassa. TAtA ennen v[hiivaraisten vanhusten toimeentulo perustui ktiy-
htiinhoitoon. Britit asettivat pitkiiaikaisille sosiaalivakuutusetuuksille moraa-

lisen ehdon, jonka mukaan esimerkiksi kriyhtiinavun saaminen tai vankilassa-

olo esti etuuden saamisen. My<is vuoden 1908 eliikelaki sis[lsi tiillaisen eh-

don, mutta muutoin kyseessii oli verovaroin rahoitettu tuloharkintainen eliike
(Heclo 197 4, 158-178; Jokelainen 1992, 7 lJz). Samanlainen jtirjestelmii

oli voimassa Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa (ks. Petersen 1990), kun taas

S aksassa oli toteutettu v akuutusmaksuih in peru stuv a eliikej iirj estelmii.
Lain stititiimisen taustana oli liberaalien vaalivoitto vuoden 1908 parlament-

tivaaleissa, ja laki perustui liberaalisen hallituksen esitykseen. Liberaalit olisi-
vat tahtoneet vakuutusperiaatteista jflrjestelm[ii, mutta ty<iv[estcin ja kassa-

liikkeen painostus pakotti liberaalien hallituksen esittiimiiiin verorahoihin pe-
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rustuvaa jiirjestelmiiii (Baldwin 1990,99-100). Olennainen kysymys oli, to-
teutetaanko eliikkeiden rahoitus veroilla vai vakuutusmaksuilla.

Vakuutusmaksujiirjestelmiin tappiota ja verorahoituksen voittoa on selitet-
ty mytis brittil?iisen hallinnon kehittymiitttimyydellii. Vakuutusmaksuihin pe-

rustuvaa rahoitusta ei voitu ottaa kiiytttirin, koska vakuutusmaksujen keriiiimi-
seen ei ollut sopivaa hallinnollista elintii. Vakuutusmaksujen keriiiimistii pidet-

tiin myos liian kalliina (Heclo 1974,175; Orloff 1985, 189). Ero on ilmeinen
Saksaan verrattuna, jossa keskitetty hallinto mahdollisti vakuutusmaksu-
jiirjestelmiin kiiyttotinoton. Saksassa myris tydviienkassat hoitivat lakisiiiiteis-
ten vakuutusmaksujen keriiiimisen. Toisin sanoen kassojen suhtautuminen
lakisiiiiteiseen vakuutukseen oli Saksassa erilainen kuin Britanniassa, jossa kassat

yleensii vastustivat lakisiiiiteistii sosiaaliturvaa.

Suomi

Suomessa vuoden 1908 vanhuus- ja tyokyvyttdmyysvakuutuskomitean mie-
tinnrissii esitettiin pakollista elZikevakuutusta, joka olisi koskenut kaikkia toi-
sen palveluksessa olevia lukuun ottamatta virkamiehi[. Komitean ehdotus poh-
jautui vakuutusperiaatteeseen, ja eliikkeen tavoitteena oli turvata vakuutetulle
vAlttamAtdn toimeentulo tycikyvyttrimyyden ja vanhuuden varalta. Eliike-
vakuutuksen hallinto tulisi komitean mukaan jiirjestiifl mahdollisimman kan-
sanvaltaisesti, jotta se saisi kansan luottamuksen. Sen tiihden komitea esitti
el?ikevakuutuksen hallintoa v[liftdmdsd eduskunnan valvonnan alaiseksi. N[in
komiteassa korostettiin kansan kokonaisuuden ideaa ja vakuutuksen uskottiin
lujittavan yhteiskuntaa. Mietintd pohjautui suurelta osin Saksan vanhuus- ja
tydkyvyttcimyysvakuutukseen. Vakuutuksen ulottuv uus, tycikyvyttdmyyden
mii[rittely sekii vakuutuksen toteuttamistapa olivat suurelta osin samanlaiset

kuin bismarckilaisessa ellikevakuutuksessakin (KM 1907/8; Hallsten 1906,

269-280; Hjelt 1 9 I 2, 23-24).
Mietinntjistii ja eri puolueiden lukuisista ehdotuksista huolimatta sosiaali-

nen turva oli Suomessa 192O-luvulla ja 1930-luvun alkupuolella liihinnii kunnalli-
sen kdyhiiinhoidon varassa. Talouspulasta selviytyminen, sisiipoliittisen tilan-
teen rauhoittuminen ja 1930-luvun puoliviilistfl alkanut ripe[ talouskasvu
mahdollistivat lakisiiiiteisen el[kejlirjestelmZin, kansaneltikelain toteuttamisen
vuonna 1937. Kansaneliikelaki oli ns. punamultahallituksen yhteistydn tulos,
jossa suurimmat hallituspuolueet sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto ptiiisiviit
kompromissiin koko viiesto?i koskevan kansaneliikelain sisiillcist?i.

Kansaneliikelaki perustui siiiistrivakuutusperiaatteeseen ja sitii perusteltiin sil-
lii, ettd, se toteuttaa taloudellisesti ja kasvatuksellisesti tiirke[[ itseavun periaa-
tetta. Itseavun periaatteen korostaminen kuvasti Suomessa tuolloin vallalla ol-
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lutta klassisen liberalismin ajatussuuntaa, joka painotti kansalaisten vastuun-

tuntoa, siiiistiimishalukkuutta ja omatoimisuutta (Niemel[ 1988, 56). Suomessa

oli ollut talouspoliittisessa ajattelussa vallalla Saksan historiallisen koulukun-
nan suuntaus, mutta 1920-luvulla se alkoi menettii?i asemiaan osaksi liittyen
marginalistisen taloustieteen kansainvriliseen nousuun. Keynesiliiinen aktiivinen
suhdannepolitiikka oli kuitenkin melko tuntematonta Suomessa (Pekkarinen &
Vartia 1977,99-106; Kuitunen & Sullstrcim 1984, 52-95; Alapuro & Alestalo
1992, tt6).

Kansaneliikejtirjestelmtille pyrittiin antamaan mahdollisimman paljon yksi-
tyisvakuutuksen luonne siiiistriperiaatteella, jonka mukaan eliikkeen miiiirii riip-
pui sijoitetuista vakuutusmaksuista. Lisiiksi henkildtileistii haluttiin jonkinlai-
nen yksil<illisen siiiistiimisharrastuksen ylliipitiijA. (Suviranta ja Kivialho 1936;

Ilkka ja Uusi Suomi24.ll.1951.)
Tiissii mielessii Suomen kansaneliikelaki muistutti Saksan ensimmiiistd van-

huus- ja tyokyvyttcimyysvakuutusta, jossa vakuutusmaksun ja etuuden viilistii
ekvivalenssia perusteltiin nimenomaan yksityisvakuutusanalogialla fts. SchmZihl

1992a,97). Jo alusta l[htien Suomen eliikejiirjestelmii sijoittui paljon liihem-
mtis saksalaista eliikejiirjestelmii?i kuin brittililstd verovaroin rahoitettua ja tu-
loharkintaista eliikej iirj estelmiiii.

Jilleenrakennuksen ja kansallisen eheyttdmisen kausi -
eliikejnrj estelmien perustan rakentaminen

Toisen maailmansodan j[lkeen monissa maissa toteutettiin mittavia sosiaali-
poliittisia uudistuksia, ja tiirkeimmiit uudistukset tapahtuivat juuri vuoden 1 945
j[lkeen. Keskeisenli ajatuksena niiissii uudistuksissa oli kansallisen yhten?ii-

syyden lujittaminen. Ranskassa ja lsossa-Britanniassa suurisuuntainen sosi-

aalipoliittisen lainsiiiidiinnrin uudistusty<i oli ollut kiiynnissti jo sodan loppuai-
kana. Britanniassa uudistustyrin pohjana oli lordi William Beverigden yhden
miehen komitean tyri. Saksassa uusittiin Weimarin tasavallan aikainen sosi-
aaliturva ja toteutettiin vuonna 1957 eliikeuudistus bismarckilaisen sosiaali-
vakuutusperiaatteen pohjalle. Suomessa rakennettiin eliikejihjestelmien pe-

rusta vuoden 1957 kansaneldkelain uudistuksella ja tycieliikelain stiiit[misell[
1961.

Iso-Britannia

Ison-Britannian taloudellinen ja poliittinen kehitys (1920-1950) vaikutti olen-
naisesti Beveridgen nimeii kantavan sosiaaliuudistuksen syntymiseen. Iso-Bri-
tannia oli sodassa alusta loppuun asti, ja rnaa voitti poliittisesti mutta oli talo-
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udellisesti heikko. Politiikassa konservatiivit ja tyciviienpuolue harjoittivat so-

tavuosina yhteistyrit?i ja tyoviienpuolue saavutti sodan jiilkeen parlamentti-
enemmist<in. Vuosien 1945 ja 1951 v[listii aikaa voidaan kutsua tyriviien-
puolueen valtakaudeksi.

Ison-Britannian jiilleenrakennuskauteen voidaan liitt?fi myris eriiitii teoreet-

tisia innovaatioita. Vuonna 1936 julkisuuteen tullut John Maynard Keynesin
"yleinen teoria" suuntasi talouspolitiittista ajattelua uudelleen. Sota vahvisti
uutta talouspolitiikkaa: valtiollisella s?iiitelyll[ ja julkisen kulutuksen tehosta-
misen avulla pyrittiin kohentamaan taloutta ja varsinkin tycillisyytt[. Mycis po-
liittiset muutokset, erityisesti tyrivtiestrin aseman vahvistuminen, auttoivat si-
toutumaan niiihin ohjelmiin. (Eriisaari 1978; Jespersen 1994, 5l-54).

Vuonna 1942 julkaistussa Beverigden raportissa oli tavoitteena luoda yh-
teiskuntaa eheyttiiv[ sosiaaliturvajiirjestelm[. Suunnitelma perustui ns. puut-
teen diagnoosiin, jonka perusteella Ison-Britannian sosiaaliturvajiirjestelmii kat-
sottiin riittAmAttcjmdksi, koska maan vtiestristii 314.n todettiin olevan vtihim-
mdistoimeentulon alapuolella. Raportissa esitettiin luotavaksi kaikkiin kansa-

laisiin ulottuva viihimm[istoimeentulo sairauden, tyottrimyyden, tydkyvyttdmyy-
den sattuessa ja vanhuuden varalle. Viihimmiiistoimeentulon takaamisen niih-
tiin kuuluvan valtion velvollisuuksiin (Social Insurance and Allied Services
t942,5-19).

Vanhuuden kohdalla Beveridgen ongelma oli yksinkertainen. MitZi nope-

ampi oli vanhusten mililriin kasvu, sitii suuremmaksi tulisi eliikkeisiin vaaditta-
va rahamiidr[. Olennaista olisi niiin muuttaa eliiketurvan rahoitus vakuutettujen
omiin vakuutusmaksuihin perustuvaksi ja samalla helpottaa valtion menoja.
Tiimiin rahoitustavan muutoksen lisiiksi eliikkeissii keskeinen muutos oli tulo-
harkinnan purkaminen (Social lnsurance and Allied Services 1942,16).

Sekii konservatiivit ettii tyriviienpuolue tukivat Beverigden raporttia. Syy-
nii tiihiin olivat paitsi talouspolitiikka ja kansallisen eheyttiimisen idea mycis ma-
teriaaliset edut. Kaikkia koskevat etuudet koettiin mycinteisiksi keskiluokan
piirissii, joka oli ollut aikaisempien tuloharkintaisten jtirjestelmien ulkopuolel-
la. Myos tytiviiesto piti tuloharkinnan purkamista mytinteisend, koska niiin pois-
tui sen leimaava vaikutus. Lisiiksi tuloharkinnan purkaminen helpotti vapaa-
ehtoisten eliikejiirjestelmien kehittiimistii ammattitaitoiselle ty<iviiestdlle (Baldwin
1990, I l5).

Reformin tiirkeimpiinii oivalluksena on pidetty keskiluokan ja hyvin toimeen-
tulevien mukaanottoa sosiaaliturvajiirjestelmiin (Schragge 1984, 4243; mycis
Baldwin 1990). Juuri tiissil on olennainen ero verrattuna esimerkiksi Saksaan
ja Ranskaan. Saksassa ja Ranskassa sosiaaliturvan uudistaminen Beveridgen
ajatusten pohjalta kaatuikin l5hinnii keskiluokan ja ammattitaitoisen tyoviies-
ton vastustukseen (Baldwin 1990, 158-207).
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Taulukko l. Eltikepolitiikan aikakaudet Isossa-Britanniassa toisen maail-
mansodan jiilkeen

Eliikepolitiikka Politiikka Talous

Valtiollisen
eliikejiirjestelmiin
kehittiimisen kausi.
Kansallinen
eheyttflminen
t940-1965

Valtiollisen ja
yksityisten
eliikejiirjestelmien
yhteispeli.
Heiluriliike
politiikassa
1965-1980

Yksityistiimisen
aika.
Vastakkainasettelun
politiikka
1980->

Konservatiivien ja
tyovtienpuolueen
yhteistycin kausi
1940-1945

Tydviienpuolueen
valtakausi
r945-1951

Konservatiivien
valtakausi
1951-1965

Konservatiivien
ja tytivflenpuolueen
vuorottelu
hallituksessa ja
oppositiossa
r965-t979

Konservatiivien
vakaa valtakausi
1979->

Tasainen
kasvu
1950-1973

Kasvun
hidastuminen
1973-1979

Kasvun
elpyminen
1979-1989

Liihteet: Helander 1984,47-50; Parry 1986, 403; Korpi 1992, 56-58

Saksa

Tappio toisessa maailmansodassa johti Saksan jakautumiseen kahdeksi val-
tioksi Saksan liittotasavallaksi ja Saksan demokraattiseksi tasavallaksi. Ttimii
jako merkitsi myris kahta erilaista sosiaaliturva- ja eliikejiirjestelmtiii. Saksan

liittotasavallassa ajanjakso 1949-1966 oli kristillisdemokraattien hallitusvas-

tuun aikakautta. Kautta voisi kutsua myds ensimmiiisen ja pitkiiaikaisen liit-
tokanslerin mukaan Konrad Adenauerin kaudeksi. 1950- ja 1960-lukuja on

65



Heikki Niemel[, Kari Salminen

usein nimitetty Saksan talousihmeeksi, koska Saksan kansantaloudelle oli ruol-
loin tyypillistii nopea talouskasvu, tiiystycillisyys ja ty<ivoimapula.

Ammattiyhdistysliikkeellii on Saksan liittotasavallassa ollut perinteisesti

vahva asema ja jiilleenrakennusvuosina tasavallan markkinatalouteen paino-

tettu sosiaalinen ulottuvuus myotiimiiiiriiiimisoikeuksineen vahvisti edelleen

ammattiyhdistysliikkeen asemaa. Se harmonisoi ja keskitti mycis tycirnarkki-
naj?irjesttijen viilisiii neuvottelusuhteita. Saksan tyrimarkkinajiirjesttit ovat pyr-
kineet siiilytttim[iin vaikutusmahdollisuutensa pysymiill?i poliittisesti
neutraaleina. Vaikka elinkeinoel[miin jiirjestdt ovat hyotyneet kristillisdemo-
kraattien pitkiistii hallituskaudesta, ne ovat pystyneet vaikuttamaan melko te-

hokkaasti mycis sosiaalidemokraattien ollessa vallassa. Vastaavasti ammatti-
yhdistysliike on pystynyt siiilyttiimiiiin aseman sa myo s kri stilli sdemokraattien
hallitsemiskausien aikana, vaikka sen piiiiasiallisin tukipuolue on sosiaalide-
mokraatit. Tiirnii johtuu osittain siitii, ettii yhteiskuntaluokan ohella myds ka-

tolisella kirkolla on vaikutusta saksalaisessa ammattiyhdistysliikkeessii (He-

lander 1984, 188; Karjalainen 1993, 148-159).
Saksan liintistii osaa valvovien liinsiliittoutuneiden suunnitelmissa oli luo-

da Saksan liittotasavaltaan Beveridge-suunnitelmaan pohjautuva, viihimmiiis-
toimeentulon takaava sosiaaliturvajiirjestelmii kaikille kansalaisille, mikii oli-
si sisiiltiinyt myos vanhuus- ja tytikyvyttcimyysvakuutuksen. Beveridge-suun-

nitelma vaikutti mytis Saksan liittotasavallan sosiaalidemokraatteihin niin, ettii
he esittiviit vuonna 1952 suunnitelman eliikevakuutuksen toteuttamisesta koko
kansaan (Einheitsversicherung) (Schmiihl 1992a,98-99).

Sodan jiilkeen sosiaalidemokraateilla ja ay-liikkeellii oli halukkuutta katta-

van sosiaaliturvan jiirjestiimiseen. He olivat saaneet vaikutteita Beveridge-suun-

nitelmasta ja keynesiliiisestii talouspolitiikasta. Osa tytiviien johtajista oli natsi-

Saksan aikana maanpakolaisina Isossa-Britanniassa tutustunut nliihin oppeihin.

Kuitenkin puolueen ammattiyhdistyssiipi, erityisesti teollisuustycintekijtit, suh-

tautuivat aloitteseen kriittisesti. Heidiin mielestiiiin sosiaaliturvan oli edelleen

perustuttava bismarckilaiseen sosiaalivakuutukseen. (Baldwin 1990,194-2031'

Grtindger 1992, 73J4; Schmiihl 1992a, 99.)

Myiisk?iiin liittokansleri Adenaueria ei miellyftAnyt Beveridge-suunnitelman
rnukainen sosiaaliturvajiirjestehn[. Hiinen mukaansa Saksan sosiaaliturvan piti
perustua liberalismin ja katolisen sosiaaliopin yhdistelmiiiin. Adenauerin kiel-
teiseen suhtautumiseen vaikutti lisiiksi se, ettii natsi-Saksan sosiaaliturva-
j[rjestelmii oli ollut p[[osin sisiill<iltliiin samanlainen kuin Beveridge-suunnitel-
massa esitettiin. (Baldwin 1990, 21 2-27 3; Grundger 1992, 7 4).

Kristillisdemokraatit esittiviitkin vuonna 1 955, ettii eliikkeet miiitriiytyisi-
vdt maksettujen vakuutusrnaksujen mukaan ja organisatorinen ero tyonteki-
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Taulukko 2. Eliikepolitiikan aikakaudet Saksassa toisen maailmansodan
jtilkeen

Eliikepolitiikka Politiikka Talous

El2ikejiirjeste lmiin
perustan palauffaminen.
Ensimmiiinen kansallinen
eheyttiiminen
1950-1960

Muutosvaatimusten
aika
1966-1982

Eliikejiirjestelmtin
sopeuttaminen.
Toinen kansallinen
eheytttiminen
1982-1992

ffi sti I I i sdemokraattien
ja vapaiden demokraattien
yhteistyrin kausi
1950-1966

Suuri koalitio eli
laistillis-demokraafi en
j a so siaalidemokraattien
yhteistyrin kausi
1966-1969

S osiaalidemokraattien j a
vapaiden demokraattien
yhteistycin kausi
1969-1982

Kristi I I i sdemokraattien
j a vapaiden demolaaattien
yhteistycin kausi
1982->

Talousihme
1950-1960

Tasainen
kasvu
1960-t979

Kasvun
hidastuminen
1979-1989

Liihteet: Helander 1984,200; Alber 1986, 100; Korpi 1992,56-58.

jtiiden ja toimihenkildiden eliikejiirjestelmien viilillti siiilytettiiisiin, ts. el2ike-
jiirjestelmiissri palautettaisiin Bismarckin sosiaalivakuutuksen perusperiaatteet.
Lisiiksi siinii ehdotettiin eltikkeiden miiiiriin sopeuttamista palkansaajien tulo-
kehitykseen ts. eliikkeiden sitomista palkkaindeksiin.

Kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit piiiisiv[t vuonna 1956 sopimuk-
seen elzikeuudistuksesta, joka toteutettiin vuonna 1957 tiim[n kompromissin
mukaisena. Keskeisenii uudistuksessa voidaan pitiiti sitii, ettii pyrkimykset kat-
tav amman e liikej iirj e stelmiin luomiseksi ep [o n nistuiv at j a ettii bi smarckil ai sen

eliikejlirjestelmiin palauttamisesta sovittiin kansallisen yhteisymmiirryksen hen-
gessii kahden pii2ipuolueen, kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraaffien, vzi-

lillii huolimatta ajoittain kiivaastakin parlamenttik?isittelystti. Syinii beveridge-
lliisen sosiaalivakuutuksen epiionnistumiseen voidaan pitAa sita, ettii kristillis-
demokraattien piiiikannattajaryhmlit, pienyrittajat ja toimihenkikjt, vastustivat
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sitii. Myrisk?iiin sosiaalidemokraatit eivllt halunneet ajaa tiukasti tasaeltike-
Iinjaa ammattiyhdistysliikkeen vastustuksen takia. (Baldwin 1990,203-207
Griindger 1992,7 5; Schmiihl 1992a, 99.)

Suomi

S uomessa tunnettiin William Beveridgen sosiaaliturvaohjelma (1942), mutta
l'aij,lla piiiidyttiin itsentiisesti samanlaiseen sosiaaliturva-ajatteluun sotakoke-
musten my<itii. Itse asiassa omintakeisen suomalaisen Beverigde-ohjelman
muodosti talvisodan jiilkeen perustetun Suomen Aseveljien Liiton sosiaalipo-
liittinen ohjelma, jossa keskeisenii oli yhteisvastuuta, oikeudenmukaisuutta ja
sosiaalista turvallisuutta korostava ajattelutapa. Tyrikeskeisyyttii ja materiaa-
lisia arvoja lupaavan asevelihengen mukaan rauhan aikana jokaiselle sodassa

velvollisuutensa Hyttiineelle kuului turvata tyci, toimeentulo ja vanhuus.
Aseveliliiton lakkauttamisen jiilkeen sen toimintaan osallistuneet henkilot olivat
keskeisissii asemissa tycimarkkinajtirjestciissfl j a he toimivat erityisesti sopi-
muksin toimeenpantavien sosiaaliuudistusten puolesta. Tiimii suoritus- ja pal-
kitsemispohjainen liihtdkohta merkitsi sitii, ettii sosiaalivakuutuksen painopiste
siirtyi 1950-luvun lopulta liihtien pois eduskunnan ja lakien kautta aloitetusta
kansanvakuutuslinjasta, jota vuoden 1938 ja vielii vuoden 1957 kansaneliikelait
edustivat (Suomen Aseveljien Liiton vuosikertomukset 1940-1943; Haataja
1993, tzt).

Liihinnii sodan aiheuttama inflaatio murensi vuoden 1937 kansaneliike-
jiirjestelm[n perustan, siiiistcivakuutusperiaatteen, ja kansaneliikejiirjestelm[n
painopiste oli muuttunut - toisin kuin aluksi oli tarkoitettu - vakuutus-
periaatteesta huoltoperiaatteeksi. Suomen kansanel6kejiirjestelmii uudistettiin-
kin vuonna 1956. Uudistus tapahtui sekii talous- ettii sisiipoliittisessa kiiiinne-
kohdassa. Yli l5 vuotta kestiinyt siiiinntistelykausi piiiittyi vuoden 1955 lo-
pussa jamaa ajautui maaliskuussa 1956 yleislakkoon. Lisiiksi tammikuussa
1956 oli presidentinvaalit. Ttimii heijastui vuoden 1956 kansaneliikeuudistuk-
seen niin, ettii piiiihallituspuolueet, sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto ts. pal-
kansaajien ja viljelijtiviiestcin etuja ajavat puolueet, eiviit kyenneet pii2isemiiiin

kompromissiin, ja niiin kansaneliike-esitys ajautui ilman ennakkovalmisteluja
ed u skuntakli sittel yyn.

Valtioneuvosto ei kyennyt, kuten vakauttamisen kaudella (1951-1954), toi-
mimaan etujiirjestdjen vtilisten ristiriitojen sovittelijana. Tiimii aiheutti sen, ettri
eduskuntakiisittelyssii kansaneliikkeestii poistui ansiosidonnaisuus ja kansanekike
muuttui tuloharkinta- ja tasaeltikkeeksi, vaikka hallituksen esitys oli laadittu
jonkinlaiseksi kompromissiksi viljelij[viiestrin ja palkansaajavriestcin kesken.
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Kansaneliikejiirjestelmrin rahoitus muuttui rahastoinnista jakojiirjestelmiiksi,
jonka mukaan eliikemenot rahoitetaan pliiosin vuotuisilla vakuutusmaksutu-

loilla. Tasaeliikelinjan voittoa voidaan pitii[ osoituksena maaseutuvdesttin vah-

vasta poliittisesta vaikutuksesta, mitA yleislakkotilanne vielii tuki. (Ahtokari
1988, 208-217; Niemeld 1988, 86-104.)

Taulukko 3. Eliikepolitiikan aikakaudet Suomessa toisen maailmansodan
jtilkeen

Eliikepolitiikka Politiikka Talous

Eliikejiirjestelmien
perustan rakentaminen
Kansallinen
eheytt?iminen
1956-1968

Kasvuhakuinen
uudistuspolitiikka.
Tulopolitiikan
aika
r968-1990

Eliikejiirjestelmien
sopeuttaminen.
Enemmistri-
parlamentarismi
1990->

Kansanrintama
1945-1948

Keskustavaltainen
epiivakaa kausi
1948-1965

Vasemmiston ja
keskustan vakaan
yhteistyrin
kausi
1966-1987

Kokoomuksen ja
so siaalidemokraattien
yhteistycin kausi
1987-1991

Keskustan ja
kokoomuksen
yhteistycin kausi
t99r->

Epiivakaa
kasvu
1950-1960

Vakaa
kasvu
1960-1973

Kasvun
hidastuminen
1973-1979

Voimakas
kasvu
1979-1989

Kasvun
pysiihtyminen
1990-1993

Ltihteet: Alestalo 1985, 197: Alestalo & Uusitalo 1986,264; Niemelfl 1988,282-
283; Korpi 1992,56-58.

Siiiinndstelykauden loppuminen vuoden 1956 alussa merkitsi Suomen ta-

louspolitiikas sa suunnarunuuto sta. Vuoden 1 957 devalvaation j iilkeen liinsituonti
vapautui, ja Suomi liittyi Eftaan 1961. Talouspolitiikassa ruvettiin korosta-

maan taloudellisen kasvun ja kasvupolitiikan merkityst?i. Kasvupolitiikan nii-
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k<ikulmasta sosiaalipolitiikka oli osa yhteiskunnan taloudelliseen kasvuun trih-
tativ aii toimenpidekokonaisuutta eikii en[ii kciyhiiinhoitotoimenpiteiden alue.
Tiim[ merkitsi nykyaikaisen sosiaalivakuutuksen syntyd, sillii se mahdollisti
I aaj oj en v iiestdryhmien p iiiisyn so si a aliturv an piiriin.

Suunnan sosiaaliturvan kehittiimiselle antoivat vuoden 1960 tyOtttimyys-
turvauudistus ja tyrieliikeuudistus vuonna 1961 . Niiissii ratkaisuissa sosiaalitur-
van kehittiiminen oli ensimmiiistii kertaa kytketty taloudelliseen kasvuun ja yh-
teiskunnan rakennemuutoksen toteuttamiseen (Niemela 1 988, I 09-l 1 2).

Tydel2ikelait luotiin SAK:n ja STK:n painostuksesta tytimarkkinaratkaisuna,
kun maalaisliittolainen v?ihemmistohallitus ei tehnyt esityst?i eduskunnalle tyri-
el2ikelaeista. Tydmarkkinajiirjestdt olivat piiiisseet tyoeliikejiirjestelmiin sisiillostii
sopimukseen jo komiteavaiheessa 1960. Ansiosidonnaisuuden poistamista
kansaneliikejiirjestelmiistii voidaan pitiiti yhtenii keskeisen?i syynii tydel2ikejtir-
jestelmiin syntyyn, koska viihimmiiistoimeentulon ei enli6 katsottu riittiiviin pal-
kansaajille vaurastuvassa yhteiskunnassa. Tilanne muistutti siis Ison-Britan-
nian eliikepolitiikkaa I 950-luvun lopussa.

Ty<ieliikelakien nopea hyv[ksyminen johtui Suomen sisiipoliittisesta tilan-
teesta, ay-liikkeen ja sosiaalidemokraattien hajanaisuudesta sekii tydnantajien
vahvasta asemasta. Sopimuksen syntyii edisti my<is osaltaan ty<imarkkinajoh-
tajien talvisodan kokemusten tuoma aseveljeyden henki.

Tyciel2ikejiirjestelmii vahvisti olennaisesti ansiosidonnaisuuden osuutta
eliiketurvassa. Tyrieliikelakien mycitii Suomen sosiaalipolitiikassa alkoi tyo-
markkina-aikakausi, kun tyrimarkkinaj?irjestcijen rooli sosiaaliturvan kehittii-
misessd aktivoitui ja ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehittiiminen tuli etusi-
jalle.

Kansaneliikejiirjestelmiin uudistaminen ja tycieliikejiirjestelmiin luominen mer-
kitsiviit itse asiassa sitii, ett?i Suomessa yhdistettiin brittiliiinen ja saksalainen

ajattelu. Kansaneliikkeet turvasivat koko kansalle vfiimmiiistoimeentulon (Be-

verigde), ja tytiellikkeet siiilyttivAt saavutetun kulutustason tyrisuhteessa ole-
ville (Bismarck).

Muutosvaatimusten j a uudistussuunnitelmien aika

Talouskasvu oli tyypillistii kaikille OECD-maille 1960-luvulla aina vuoden
1973 tiljykriisiin asti. Tarkasteltavien maiden talous kasvoi ja yhteiskunta-
politiikassa korostettiin taloudellisen kasvupolitiikan ja sosiaalisen uudistus-
politiikan tiirkeyttii. Suomessa ajanjaksolla tapahtui voimakas rakennemuu-
tos, jonka seurauksena mycis Suomen elinkeinorakenne alkoi muistuttaa ydin-
Euroopan elinkeinorakennetta (ks. Alestalo 1985, 102-106). Taloudellinen
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kasvu mahdollisti myos eliiketurvan uudistamisen. Isossa-Britanniassa toteu-
tettiin ansioel[kejtlrjestelmti, Saksassa vaadittiin viihimmtiiseltiketurvan kehit-
tiimistii ja Suomessa toteutettiin tytieltikkeiden tason korotus ja uudistettiin
kansaneliikkeet.

Iso-Britannia

Jiilleenrakennuskauden, erityisesti vuosien 1944*1948, kaikkia tavoitteita ei
kyetty toteuttamaan Isossa-Britanniassa. Politiikassa tytiviienpuolue koki tap-
pion vuoden 1951 vaaleissa ja konservatiivit kohosivat hallitusvaltaan. Kon-
servatiivien hallitusvallasta huolim atta tiitii kautta ( 1 95 I - I 963 ) leimasi hyvin-
vointivaltion rakentaminen, tiiystyrillisyys j a talouskasvu. Myri s valtioj ohtoi-
suus ja yhteiskuntasopimus luonnehtivat ttitii kautta.

Beveridgen ohjelman tavoitteista luovuttiin kuitenkin tiill[ kaudella. 1950-
luvun puolivflliss[ havaittiin, ettii kciyhyys ei ollut poistunut vanhuusvdestcin
keskuudesta ja tuloharkintaiset eliikkeenosat olivat yhii merkittiiv[mpi osa van-
husten tuloista (vrt. Baldwin 1990, 210). Huoltoavunsaajien miiiirii vanhusten
keskuudessa ylitti 1,6 mijoonan rajan vuonna 1958, mikii merkitsi sitii para-

doksaalista tilannetta, ett2i huoltoavunsaajia oli enemmiin kuin oli ollut vuonna
1900. Lis?iksi taloudellisesta nousukaudesta huolimatta elZikkeiden ja muiden
etuuksien kokonaismenot ylittivrit vakuutusmaksuista ja valtion listimaksuista
saadut tulot (Ruotsalainen 197 1, 156-157).

Tiimiin takia sek[ ko n serv atii vit ettii tyciviienp uo lue v aativ at ansioellikkeiden
kehittiimistii tasaetuuksien tilalle. Konservatiivinen hallitus esittikin vuonna 1959

ansioelzikkeiden sii[tiimistii. Esityksellii pyrittiin pienentiimiitin sosiaalivakuutus-
jiirjestelmtin alijiiiimli[, nostamaan vlihiivaraisten eldketasoa sekii kannustamaan
yksityisten tyonantajakohtaisten eliikkeiden laajentumista. Viimeiseen tavoit-
teeseen tiihdiittiin ns. contracting out -menettelyn avulla, joka antoi tietyille vah-
voille ryhmille mahdollisuuden jiittiiyty?i lakisiiiiteisen eliikejflrjestelmiin ulko-
puolelle (EUI Special Report No.43; Pany 1986, 1611' Baldwin 1990,238).
Esitys merkitsi poikkeamaa kattavuuden periaatteeseen, joka oli ollut keskei-
nen osa Beverigde-suunnitelmaa.

Konservatiivien ansioeltikejiirjestelmii jiii vaatimattomaksi. Sit2i voidaan ehkti
verrata Tan skan ty<imarkkinoiden li siieliikej iirj este lmiiiin (ATP), mutta ei S ak-
sassa tai Ruotsissa 1950-luvulla siitidettyihin kattaviin ansioeliikejiirjestelrniin.
Todellista irtiottoa beverigdeliiisestii tasaetuusajattelusta saatiin odottaa aina
1960-luvun lopulle asti. Molemmat puolueet esittiviit tuolloin omat ansio-
eliikejiirjestelmiin mallinsa, ja vuonna 1975 s[iidetty eliikejiirjestelm?i olikin
molempien puolueiden kompromissi.
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Aikakautta 1960-luvun alusta 1970-luvun loppuun leimasivat Iso-Britan-
nian taloudellisen aseman heikentyminen sekii ristiriidat politiikassa ja
tyrimarkkinasuhteissa. Hallitukset vaihtuivat usein ja ty<imarkkinoilla oli levo-

tonta. Keynesildinen tiiysty<illisyyspolitiikka ja yhteiskuntasopimuksen aika oli-
vat ohitse. El?ikepolitiikan heiluriliike ja tempoilevuus tuleekin suhteuttaa tA-

htin taustaan.

Useiden hallitusvaihdosten j?ilkeen ansioeliikekysymyksessd saavutettiin yh-

teisymmiirrys. Tyciviienpuolueen hallituksen ns. Castle-suunnitelma oli komp-
romissi eri ntlkemysten viilillii. Se saavutti laajan kannatuksen, eiviitkii konser-

vatiivit vastustaneet sita parlamentissa. Suunnitelma osoitti my<is tytivlienpuo-
lueen eldkepolitiikan muuttumista huomattavasti varovaisemmaksi. Painopis-

tettii oli siirretty enemmiin konservatiiviseen suuntaan sitten 1950-luvun radi-
kaalien valtiollisten ansioelzikevaatimusten. Samalla oli hyviiksytty myds mark-

kinoiden yhf, suurempi rooli elziketurvassa.

Laki siiiiteinen an sioel iikej iirj estelmii ( S tate earnin gs-related pension sc heme

eli SERPS) s[iidettiin vuonna 1975. Jarjestelmii tuli voi.maan vuonna 1978, ja
se olisi tiiysipainoisesti voimassa 20 vuoden kuluttua. Richard Parryn mukaan
tiimii uudistus varmisti eliiketurvan roolin brittiliiisen hyvinvointivaltion ttirkeim-
piinii osana (Parry 1986,162). Ratkaisu merkitsi myos eriiiinlaisen dualismin
tai welfare mixin hyviiksymistii brittil[isessii eliikepolitiikassa. Valtiollista ja
yksityistii eldketurvaa kehitettiin yhtA aikaa. Kokonaisuutena tiim[ muutosten
ja uudistusvaatimusten aikakausi merkitsi eliiketurvan painopisteen siirtymistii
valtiollisesta jiirjestelmiistii kohti tyrimarkkinoiden ja markkinoiden tarjoamaa

eliiketurvaa.

Saksa

Adenauerin loppukaudella Saksan liittotasavallan talouskasvu hidastui eikii
uudeksi liittokansleriksi valittu Adenauerin entinen talousministeri Ludwig
Erhard kyennyt hiipumista en[[ pysiiytt[mddn. Ty<imarkkinoilla oli levotonta
ja tydtaistelujen vaara oli ilmeinen syksyllii 1966. Syksyn valtiopiiivilvaalien
j Zilkeen muodo stettiin kri stillisdemokraattien j a sosiaalidemokraattien j ohdol-
la yhteishallitus, ns. suuri koalitio.

Talouskriisin selvittiimiseksi sosiaalidemokraattinen talousministeri Karl
Schiller turvautui keynesil[i seen talouspolitiikkaan. Ostovoimaa lisiittiin val-
tion velkaantumisen kustannuksella ja edistettiin investointeja. Talouskriisi-
tilanteessa Schiller kokosi kansallisen eheyttiimisen nimissii talouseldmiin eri
ryhmiit ja tycimarkkinajiirjestrit neuvotteluun. Neuvotteluissa piitistiin
yhteisymmrirrykseen. Perustettiin solidaarisuusliitto ja tyomarkkinat rauhoit-
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tuivat. Schillerin toimenpiteet onnistuivat: talouslama sivuutettiin ja tycillisyys
parani. (Karjalainen 1993, 159-163.)

Yritys harj oittaa kulutuskysyntiiti li sfliiv tiii talouspolitiikkaa heij astui myd s

sosiaaliturvan kehittiimiseen. Vuonna 1965 sosiaalidemokraatit tekivAt ehdo-

tuksen yleiseksi sosiaalivakuutukseksi (Volksversicherung), jonka piiriin olisi-
vat kuuluneet toimihenkilot, tytintekijiit, kaivosmiehet sek6 itseniiiset yritt[j[t
ja muut omaa tycitli tekevilt. Eliiketurva olisi muodostunut viihimmiiistoimeen-
tulon turvaavasta kansaneliikkeestti ja sen piitille rakennetuista ansiosidonnaisista

etuuksista.(Baldwin 1990, 27 9-280.)
Kristillisdemokraatit suhtautuivat kuitenkin kielteisesti sosiaalidemokraat-

tien aloitteisiin. Voi myos todeta, ettii keynesil?iisyys ei saavuttanut kuin puo-
littaisen hyviiksymisen Saksassa. Eriiiinii konventionaalisena selityksenti tiihiin
on esitetty liittotasavallan keskuspankin vahvaa asemaa ja pankin harjoittamaa
tiukkaa inflaation vastaista rahapolitiikkaa (ks. esim. Scharpf 1987).

Vuonna 1969 Saksan liittotasavallassa tapahtui hallitusvaihdos. Sosiaalide-
mokraatit muodostivat vapaiden demokraattien kanssa hallituksen, ja fifi ns.

sosiaaliliberaalista kautta kesti aina vuoteen 1982 asti. Aikakautta voidaan luon-
nehtia talouden rakennemuutoksen kaudeksi (Karjalainen I 993, 162-1 64.)

Sosiaalidemokraatit ottivat uudelleen esille sosiaalivakuutussuunnitelmansa
(Volksversichrung) vuonna l972.He esittivlit joustavia eliikeikiijiirjestelyjii, tu-
loista riippumatonta viihimmiiiseliikettti ja lakis[iiteisen eliiketurvan ulottamis-
ta kotitiiteihin ja itsentiisiin yritt[jiin (Baldwin 1990,280-281; Griindger 1992,
7s).

Sosiaalidemokraatit joutuivat kuitenkin luopumaan esityksestiiiin osin sen

tiihden, etta2l3:lla itsentiisistti yrittiijistii oli jo eltiketurva. Lisiiksi palkansaaja-
jiirjestcit puolustivat tiukasti lakisiiiiteisiii ansioihin sidottuja eliikejiirjestelmiiitin.
Edelleen vapaat demokraatit ja kristillisdemokraatit vastustivat v[himm[istoi-
meentulon turvaamista. (Alber 1986,12-15; Baldwin 1990, 280-281.)

Saksassa muutosvaatimukset bismarckilaiseen eliikejiirjestelmiiiin siis kariu-
tuivat. Sosiaalidemokraatit joutuivat luopumaan ehdotuksistaan viihimmiiis-
toimeentulon takaavan sosiaalivakuutusjiirjestelmiin perustamisesta Pohjoismai-
den ja Ison-Britannian malliin. Vuonna 1957 uudistetun eliikejtirjestelmiin ta-

kana seisoivat kristillisdemokraatit ja vapaat demokraatit sek?i tycimarkkinoi-
den keskusj iirjestcit.
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Suomi

Pyrkimys kansalliseen eheyttiimiseen ja sisiipolitiikan suunnanmuutos 1966

auttoivat Suomen siirtymistii tulopolitiikan kauteen 1968. Vuoden 1966 edus-

kuntavaaleissa sosiaalidemokraatit saavuttivat huomattavan vaalivoiton ja kes-

kustapuolue menetti johtavan hallituspuolueen aseman sosiaalidemokraateil-
le. Keskustapuoleen johtamien lyhytikiiisten porvarihallitusten aikakausi oli
ohi, ja palattiin vasemmiston ja keskustan kansanrintama- ja punamulta-
hallitusten yhteistyon kauteen, jota kesti hieman yli20 vuotta.

TiimA loi mytis poliittiset edellytykset tycimarkkinajohtoisen sosiaalipolitiikan
kehittiimiselle. Tulopoliittiseen neuvottelumenettelyyn siirtyminen merkitsi Suo-

messa uutta yhteiskunnallista ekspansiota ja yhteiskunnan rakennemuutoksen

nopeutumista. Tulopoliittiset kokonaisratkaisut tehtiin kansan eheytt[miside-
ologiaan vedoten tulopoliittisten jiirjesttijen SAK:n, STK:n ja MTK:n, kan-

sanrintamahallitusten ja tasavallan presidentin mydtiivaikutuksella.

Sosiaalipolitiikassa palkansaajien ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehitt[-
minen tuli etusijalle. Eliikejiirjestelmien rakentaminen on ndhtiivissii osana kan-

salliseen eheyttrirniseen pyrkiviiii, teollistamiseen pohjautuvaa kasvupolitiikkaa,
jonka tavoitteena oli turvata Suomen kansainviilinen kilpailukyky ja rakentaa

Suomesta moderni teollistunut hyvinvointivaltio. Tytieliikkeiden tasokorotusta
j a kan sanelzikkeiden uudi stami sta 1 970-luvun puoliv tilin j iilkeen on tarkastelta-

va osana tiitii eheyttiimispolitiikkaa.
Ty6eliikkeiden tasokorotus toteutui tyrimarkkinakauden menettelytavan mu-

kaisesti. Tycimarkkinajtirjestdt sopivat tyoel[kkeiden tasokorotuksesta ja liitti-
vdt sen kevriiin 1974 tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun, joka hyviiksyttiin edus-

kunnassa (Salminen 1987, 143-153; Ahtokari 1988, 314-317). Tytiel2ike-

uudistuksen mytitii eldkevakuutuksen kehittiimisen painopiste siirtyi
kansaneliikejiirjestelm[stii tytieliikejiirjestelmiiiin, mikii soveltui hyvin taloudel-

liseen kasvuun ja teollistamiseen pohjautuvaan tulopolitiikkaan. Samalla tyti-
el[keuudistus ja sen piiiit<iksentekotapa olivat osa aseveljien suoritus- ja
palkitsemispohjaista tyomarkkinapolitiikkaa, jossa korostuivat tyriperiiiset ma-

teriaaliset arvot ja sopimuspolitiikan autonomisuus.

Oljykriisi ja maailmantalouden lama hidastivat Suomen talouskasvua, ja en-

simmdisen kerran sodan jiilkeen kansantuotteen kasvu oli pysiihdyksissii vuosi-

na 1976-1977. Usko sosiaalisten tulonsiirtojen aiheuttaman kulutuskysynniin
lisiiiimiseen ja sitii tietii taloudelliseen kasvuun horjui, sosiaaliturvakustannuksia

alettiin pitiiii rasitteena. Tdmri hidasti myris kansaneliikeuudistuksen toteutta-

mi sta, j onka tarkoituksena oli parantaa viihimmiiiseliikkeen tasoa.
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Kansaneliikeuudistuksesta kansaneliike- ja tydeliikejiirjestelmiin asiantuntijat
piiiisiviit yhteisymmiirrykseen ns. eltikepolitiikan historiallisessa kompromissis-
sa. Siinii sovittiin myds eliikejiirjestelmien viilisestii tehtiiviinjaosta ja jousta-
vien eliikeik[j?irjestelyjen toteuttamisesta. Kompromissi oli el?ikepoliittinen linja-
ohj elma, j ohon oli sisiillytetty kaikki Kelan esittiimiit kaksaneliikeuudistuksen
kohdat, mutta ttirkeysjtirjestys noudatti tytieltikeliikelaitosten tiirkeysjiirjestystA,
ts. palkansaajille tiirkeiit tulosidonnaisten osien korotukset oli siirretty uu-
distuksen alkuun ja viljelijiivtiestrin ttirkeiinti pitiimii tarveharkinnan poistami-
nen oli siirretty uudistuksen loppuvaiheisiin.

Kompromissiin kirjattiin el2ikejiirjestelmien kaksiosainen tavoite: viihimmiiis-
turva ja kulutustason stiilyttiiminen. Lisiiksi siinii vakiinnutettiin kansaneliike-
ja tyciel?ikejiirjestelmien viilinen tyt njako sekii varmistettiin tyrieliikeuudistuksen
yhteydess[ toteutettu kansaneliike- ja tyrieliikejiirjestelmien yhteensovitus (Nie-
mel[ 1988, 244-252; Salminen 1993,213-246.) Joustavat eltikeiktijiirjestelyt
toteutettiin kansan- ja tydelAkejiirjestelmissii 1986 ja julkisen alan eliike-
jtirjestelmissii I 989.

Suomen eklketurvan kokonaisuus on muotoutunut toisen maailmansodan jAl-

keen kansalliselta pohjalta, ja el2iketurvalla on ollut tiirke[ merkitys siirryttiies-
sd maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan. Eliikepolitiikkaan ovat tii-
miin lisiiksi vaikuttaneet poliittisen ja taloudellisen eliitin pyrkimys kansalliseen

eheytttimiseen sekri historialliset tilannetekijiit.
Suomen kehitys on muistattunut enenuniin Saksaa kuin Isoa-Britanniaa. Ke-

hityksessli on korostunut jatkuvuus, ja eliikejiirjestelmti on siiilyttiinyt alkupe-
riiiset perusperiaatteensa. Mytis el[kepoliittisessa pii?it<iksenteossa on Saksan

tavoin pyntty puoluerajat ylittiivZiiin yhteisymmiirrykseen, jossa sektl kansakunta

ettii el iikej iirj e stelmri o n ymmdrr etty " or gaani sena koko n ai suute na".

Lainsiidfinnrillinen sopeuttaminen vai yksityistiiminen -
jilkiteollisen yhteiskunnan eliikepolitiikkaa

Saksan liittotasavallan ja Ison-Britannian eliikepolitiikan voidaan katsoa ol-
leen 198O-luvulle tultaessa valinnan edessii. Kyse oli siit6, miten vastata de-
mografi sen vanhenemisen, taloudellisen kasvun hidastumisen ja muuttuneiden
tydmarkkinoiden esiin nostamiin ongelmiin ja haasteisiin (ks. Schmtihl 1992b,
3941). Saksassa erityinen ongelma oli Saksojen yhdistymisen esiin tuoma
elliketurvan yhteniiistiirnisen tarve (ks. Schmiihl 1993,4849). Yhteistii Sak-
salle ja Isolle-Britannialle oli se, ettii nimenomaan valtaan nousseiden oikeisto-
hallitusten tehtavdna oli vastata niiihin haasteisiin. Politiikkaoptiot olivat tZil-

loin j oko eliikkeiden lain sii2idiinntrllinen sopeuttaminen tai yksityistiiminen.
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Toisin kuin Saksassa ja Isossa-Britanniassa Suomessa sosiaali- ja elZiketur-

vaa parannettiin vielii 19SO-luvulla. Tiimiin mahdollisti 1980-luvun nopea ta-

louskasvu, joka pystihtyi 1990-luvun alussa maan ajautuessa syvtitin talous-
kriisiin. Samanlaiset ongelmat kuin Saksassa ja Britanniassa lisiittynii tydtttr-
myyden riij[hdysmiiisellii kasvulla aiheuttivat piiiinvaivaa erityisesti el2ikkeiden

rahoitukseen (KM 199419). Myos Suomessa oikeistohallitus joutui miettim[[n
niiihin pulmiin ratkaisuja, joskin kymmenen vuotta Saksan ja Britannian jiilkeen.

Saksa

Saksan liittotasavallassa vuoden 1982 valtiopiiivtivaalien jtilkeen kristillisde-
mokraatit palasivat valtaan. Kristillisdemokraatit ja vapaat demokraatit
muodostivat koalitiohallituksen, jonka johtoon tuli kristillisdemokraattien pu-
heenjohtaja Helmut Kohl. Uuden hallituksen aloittaessa liittotasavallan talous
oli tiljykriisin hintapaineessa taantumassa. Teollisuuden elpyminen 1980-lu-
vun puoliviilissii merkitsi kuitenkin liittotasavallalle kokonaisuudessaan nou-

sukautta aina Saksojen yhdistymiseen saakka (Karjalainen 1993, 164-167).
Joskin on huomattava, ettd [ittotasavallan talouden kasvuvauhti oli hitaampi
198O-luvulla kuin aikaisemmilla vuosikymmenillti (Korpi 1992, 57).

Hidastunut talouskasvu, viiestiin ikZiiintyminen ja syntyvyyden viihentymi-
nen 1970-luvulta alkaen sekl aikainen el?ikkeelle siirtyminen aiheuttivat pai-
neet liittotasavallan eldketurvan uudistamiseksi. Lisiiksi kritisoitiin tydssfl kAy-

vien ja eliikkeellii olevien tulokehityksen erilaisuutta. Edelleen arvioitiin, ettd

vaikka talouskasvu jatkuisi entiselliiiin, niin vuosituhannen vaihteessa tarvittai-
siin huomattavaa lisiirahoitusta s[ilyttiimiiiin nykytasoinen eliiketurva. (Laiti-
nen 1991; Eichenhofer 1992,77--78; Schm[hl 1993,4041.)

Kuten liittotasavallassa aikaisemminkin, lakisiititeisen eltiketurvan uudista-
misessa kiisteltiin yleisen viihimmiiistoimeentulon turvaavan eliikkeen ja perin-

teisen ansiosidonnaisen eliikkeen parerrlmuudesta.

Hallituspuolueet kristillisdemokraatit ja vapaatdemokraatit sekii johtava op-

positiopuolue sosiaalidemokraatit pAAsivAt sopimukseen eliikeuudistuksesta
vuonna 1989; samana piiiviinii jonka iltana Berliinin muuri avattiin ensimmdis-
tii kertaa. Ainoastaan vihrelit jiiiviit kompromissin ulkopuolelle.

Ammattiyhdistysliikkeellii ja tyrinantajajiirjestdillii oli keskeinen merkitys
eliikepoliittisen kompromissin synnyssd. (Schmiihl 1993,42.) Tiitii kompro-
missia voidaan pitiiii vuoden 1957 eliikeuudistuksen ohella toisena kansallisen
yhteisymmiirryksen ilmauksena, jossa vanhan bismarckilaisen eliikejiirjestelmiin
perusteet sopeutettiin j[lkiteollisen yhteiskunnan muuttuviin olosuhteisiin.
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Saksan liittotasavallan eliikeuudistus toteutui vuonna 1992. Eliike-
uudistuksen tavoitteena oli jakaa kasvavat eliikekustannukset tasaisemmin,

mycihentiiii eliikkeellesiirtymisik[ii sekii pienentiiii osaltaan eliiketurva-
kustannuksia. Uudi stuksessa pyrittiin listitim[iin mycis lastenhoitoaikoj en huo-

mioon ottamista eliikkeiden karttumisessa. Eliiketurvan rahoitus perustui edel-

leen jakojiirjestelmiiiin ja valtion rahoitusosuus nousi hieman (Laitinen l99l;
Schmflhl 1993,4148.).

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, ettii eliikeuudistuksessa bismarckilainen
vakuutusperiaate siiilyi ja vahvistui entisestiidn. Joskin on todettava, ettri esim.

lastenhoitoaikojen lisiiiintynyt huomioonotto on muuttanut sosiaalivakuutus-

ajattelun perinteistli palkkatycikeskeisyyttii, ja yhii enemmf,n ns. yhteiskunnalli-
sesti vtilttiimiitrintii tycitti on jouduttu ottamaan huomioon eliikeoikeutta mtiii-
riteltiiessii (perinteisen sosiaalivakuutus-kiisitteen uudelleenmiitirittelystii ks.

esim. Taylor-Gooby 1994, 397).

Saksan eliiketurvan kehityksessii on korostunut kansallinen yhteisymmiirrys
ja jatkuvuus. Tiist[ on osoituksena se, ettii yli sata vuotta vanhan lakisiiiiteisen

eliikej[rjestelmiin piiiiperiaatteet ovat siiilyneet huolimatta poliittisista ja histo-

riallisista muutoksista. Viimeisin osoitus tiistti on kehitys, jossa DDR:n elitke-
jiirjestelmii yhtenliistettitin asteittain liittotasavallan eltikejiirjestelmtin kanssa.

DDR:n tasaeliikejiirjestelmii integroidaan yhdistyneen Saksan eliikejiirjestelmiiiin
liittotasavallan eliikejtirjestelm[n periaatteiden mukaisesti. Niiin yhdistyneen

Saksan eliikkeet tulevat sailyttamAan yli sata vuotta sitten muotoillut piiiiperi-
aatteet (Schmiihl 1992a, I 02-1 03).

Iso-Britannia

Jos Saksassa valittiin lakis?i?iteisen eliikejiirjestelmzin sopeuttamisen tie, niin
Isossa-Britanniassa piitipaino oli lakisiiiiteisen elZikejiirjestelmiln yksityistiimi-
sesszi. Brittil?iisessii politiikassa ja yhteiskunnassa 1980-luku merkitsi mur-
rosta suhteessa aikaisempaan historiaan. Konservatiivit voittivat vaalit vuon-
na 1979 ja s[ilyttiviit hallitusvallan koko 1980-luvun. Konservatiivisen puo-

lueen puheenjohtajan ja pitkiiaikaisen piitiministerin Margareth Thatcherin
mukaan 1 980-lukua onkin kuvattu ilmauksella "thatcherismi".

Taloudellisesti sen taustana oli teollisuuden 1960-luvulla alkanut romah-

dus ja kasvun hiipuminen 1970-luvulla. Kysymys oli mycis keynesil[isen
tliystyiillisyyspolitiikan ja sosiaaliseen kumppanuuteen perustuvan
eheytyspolitiikan haaksirikosta. Talouspoliittisesti thatcherismi merkitsi muu-

tosta, j olle oli leimaa- antavana piirteenii antikeynesilflisyys j a monetari sti sten
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talousoppien omaksuminen (Sinfield 1992,94; Pekkarinen & Vartiainen 1993,

180-182).
Sosiaaliturvassa huomiota kiinnitettiin erityisesti etujen liian korkeisiin kor-

vaavuustasoihin sekii sosiaaliturvan parempaan kohdentamiseen tuloharkinnan
lis[iimisen avulla. Eliiketurvassa hallituksen erityiseksi silmiitikuksi joutui la-
kistiiiteinen ansioeliikejiirjestelmii SERPS. Hallitus ilmoitti Vihreiissii kirjas-
saan vuonna 1985, eftA SERPS tullaan lakkauttamaan. Ansioeliikkeiden lak-
kauttami sta perusteltiin valtion eliikemenoj en kasvun pysZiyttiimi sellii. Li siik-
si ansioel2ikkeiden ei katsottu sopivan uuteen valtion ja markkinoiden v[li-
seen "kumppanuuteen". Tf,md kumppanuus merkitsi sitA, ettii valtio hoiti pe-

rusekikkeen ja ansioita korvaavat eliikkeet hoidettaisiin yksityisten vakuutus-
ten kautta (Creedy & Disney 1989,224).

Konservatiivit joutuivat luopumaan suunnitelmastaan liihes tiiydellisen vas-

tustuksen vuoksi. Tyiiviienpuolueen ja ammattiyhdistysliikkeen lisiiksi suunni-
telmaa vastustivat mytis mahtavat el[kesiiiiti<it ja tycinantajat. Joskin on todet-
tav a, ettd talouselilmiin huippuj ohtaj ien yhteenliittymd, [nstitute of Directors,
hyv iiksyi ansioeliikkeistii luopumisen (S infield I 992, 98).

Hallitus muuttikin sunnitelmiaan nopeasti ja esitti Valkoisessa kirjassaan

ansioeliikkeiden stiilytttimistii, joskin heikennetysstl muodossa. Hallituksen esi-

tyksessii lakisiiiiteistii ansioeliikettii korvaavien tyrinantajakohtaisten eliike-
j?irjestelmien perustamista yksinkertaistettiin. Lisiiksi vakuutetuille annettiin
mahdollisuus henkilokohtaisella eliikkeell[ jiirjestiiii itselleen oma ansioturvansa,
joka voi korvata lakis[iiteisen ansioeliikkeen ja tydnantajakohtaisen ansio-
eliikkeen (Janhunen 24.10.1986; Creedy & Disney 1989,228-231; Sinfield
1992, 98). Tiihiin on lisiittiiv[, efta konservatiivinen hallitus antoi mytihem-
min joukon verohelpotuksia n[ille henkilcikohtaisille eliikkei]le. Verohelpo-
tusten tarkoituksena oli jouduttaa siirtymistii lakisii[teiseslli eliikejiirjestelmiistii
yksityisiin vakuutuksiin (Dilnot & Webb 1989, 250).

Tiimii laki yleisen elziketurvan uudistamisesta hyviiksyttiin vuonna 1986 ja
se tuli voimaan vuodesta 1988 liihtien. Oppositiossa ollut tyriviienpuolue vas-

tusti kuitenkin uudistusta ja ilmoitti kumoavansa eliikeuudistuksen siinii ta-
pauksessa, ettii puolue piiiisisi valtaan seuraavissa parlamenttivaaleissa.

Thatcherin aika edusti siis katkosta suhteessa brittiliiiseen eliiketurvan ai-
kaisempaan historiaan. Tiimii niikyi siin6, ettii eliiketurvassa siirryttiin lakisiiii-
teisistii ja tyrinantajakohtaisista jlirjestelmistii yhii enemmiin kohti yksityis-
vakuutuksia. Toisaalta kehityksen voisi tulkita myris jatkuvuudeksi. Toisesta
maailmansodasta liihtien Britanniassa on siirrytty yhii enemmf,n valtiollisesta
ekiketurvasta kohti yksityistii elziketurvaa. Jatkuvuutta voi niihdti myds siin2i,
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ettA Beverigden suosittelemasta valtiollisen viihimmiiisturvan ja yksityisen

vakuutusturv an yhdistiimisestii on pidetty kiinni.
Kaiken kaikkiaan on arvioitu, ettA 1980-luvulla toteutettu politiikka on ol-

lut johdonmukaista keskiluokkapolitiikkaa. On pidetty kiinni sellaisista tulon-

siirroista ja palveluista, joihin keskiluokalla on intressiii (Julkunen 1993, 138-
142). Keskiluokkapolitiikka on merkinnyt kuitenkin sitii, ettA leikkaukset ovat

osuneetperinteisesti heikkoinapidettyihinryhmiin (Taylor-Gooby 1991, 105).

Niinpii koyhyys vanhusviiestcin keskuudessa on tyypillistii j uuri I solle-Britanni-
alle (ks. Korpi 1994,79).

Yksityistiimispolitiikalle on ehkii niikyvissii vastaisku. Mielipidemittaukset
osoittavat kaikkien yhteiskuntaluokkien enemmistrin kannattavan hyvinvointi-
menojen lisliiimistii (Taylor-Gooby 1991, 136). Lainsiiiidiintoii ollaan tiuken-

tamassa eltikesektorilla. On esitetty yksityisiI tyonantajakohtaisia eltike-
jtirjestelmi2i koskevan lainsiiiidiinnrin uudistamista. Tiim?i on merkittiivdri, kos-

ka niiiden eliikkeiden merkitys Britannian eliiketurvassa on huomattava. Pont-

ta tiille uudistustytille antoi ns. Maxwell-skandaali, jossa omistaja nosti
yritystensii eltikesiiiiticiistii tycintekijciille kuuluvia eliikerahoja (ks. Laitinen 1993).

Liberalisointi olisi siten nostamassa tietynlaisen vasta-aallon eliiketurvassakin.

Suomi

Suomessa lakisii[teistii ellikejiirjestelmiiii on sopeutettu jiilkiteolliseen yhteis-

kuntaan oikeistohallituksen toimenpitein ja tydmarkkinajiirjestojen sopimus-

politiikalla. Vuoden 1991 eduskuntavaalien jiilkeen muodostettu Esko Ahon
porvarillinen enemmistcihallitus on kohdistanut eliiketurvan leikkaukset ja s?iiis-

totoimet eliikeiktirajojen korottamiseen, elaketason alentamiseen ja eliikkei-
den rahoituspohjan laajentamiseen. Tyomarkkinajiirjestcijen sopimuksella tyti-
eliikkeiden rahoituspohjaa laajennettiin niin, ettii palkansaajat alkoivat mak-

saa tydeliikemaksua vuoden 1993 alussa. Tytieliikkeiden rahoituspohjan laa-

jennus lisiiii tycintekijtiiden maksuosuutta sosiaalituryassa, mikii on yhdenmu-

kaista eurooppalaisen kehityksen kanssa.

ETA-sopimuksen takia kansaneldke muutettiin asumisajan mukaan miiiiriiyty-
vriksi, minkii voidaan katsoa merkitsevtin sitti, ettii kansaneliikkeisiin on palau-

tettu tietynlainen vakuutuksenomainen riippuvuussuhde. Valtion ja kuntien eliik-
keiden tavoitetaso alennettiin 66Va :sta 60Vo :iin, mikii merkitsi tyoelakejiirjes-
telmien yhteniiistiimistri, koska eliikeikfl, el?ikkeiden karttumisprosentti ja eliik-
keiden miiiirii ovat tytieliikej iirj e stelmi ss ri saman suurui set.

S uomessa eliiketurv an sopeuttaminen talousl am aan ja sen j iilkeiseen hitaam-

man talouskasvun jiilkiteolliseen yhteiskuntaan on tapahtunut niin, ettii eliike-
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turvan leikkaukset ovat kohdistuneet lakisiiiiteisten eliikejiirjestelmien tasoon
eikti niink?itin kattavuuteen. Tiimti on merkinnyt sifii, ettd Suomessa lakisiiii-
teisten eliikejiirjestelmien perustaan ei ole puututtu, vaan on siiilytetty eliike-
jiirjestelmien orgaaninen kokonaisuus, joka perustuu viihimm[isturvaa
toteuttavaan kansaneltikkeeseen ja ansiosidonnaiseen tycieliikkeeseen.

Suomi muistuttaa "selviytymisstrategialtaan" selvdsti enemmtin S aksaa kuin
Britanniaa. Molemmissa maissa eliikepolitiikan sopeutus on tehty lakis?i?itei-

sen jiirjestelmtin puitteissa eikii eldketurvaa ole yksityistetty kuten Isossa-Bri-
tanniassa. S aksassa eliiketurvan perinteistii palkkatyrikeskeisyyttii on kuiten-
kin jouduttu viihentiimiiiin, mikii johtuu osittain siitA, ettii sielt?i puuttuu Suo-
men tyyppinen kan saneliike.

Kulkiko Suomen tie mantereelle vai merelle?

Pohjoismaiden on katsottu sosiaaliturvassaan korostaneen viihimmiiistoimeen-
tulon takaamista ansioiden korvaamisen sijasta. Oikeus sosiaaliturvaan on syn-
tynyt kansalaisuuden/asumisen eik[ tytimarkkinoille osallistumisen kautta (ks.

esim. Andersen 1992, 16-23). Liihemmiissii tarkastelussa Pohjoismaita ei voida
kuitenkaan kasircllA yhteniiisenii ryhm[nii.

Pohj oi smaiden el[kej [rj estelmiit voidaan j akaa esimerkiksi maantieteen j a

historian perusteella. On korostettava, ettii jako on vahva yleistys eikii se ole
dikotominen vaan enemmrinkin jatkumo. Voidaan puhua merelle suuntautu-
neista liintisist?i pohjoismaista, Tanska, Norja ja Islanti, ja mantereelle suun-
tautuneista itiiisistii pohjoismaista eli Ruotsista ja Suomesta (@verbye 1992,
3l-32; 1994,35; myos Rokkan l98l). Merelle suuntautuneissa maissa ang-
losaksinen vaikutus, erityisesti beverigdeliiinen ajattelu, on ollut tiirkeiiii, kun
taas mantereelle suuntautuneissa maissa saksalaisvaikutus, bismarckilainen ajat-

telu, on ollut keskeinen.
Analyysin perusteella voidaan tutkia, miten tiimii jako on pittinyt paikkansa

Suomen eliikejiirjestelmiin muotoutumisessa. Onko Suomi sijoittunut l2ihem-

miiksi mannerta eli Saksaa kuin merellii olevaa saarivaltakuntaa eli Isoa-Bri-
tanniaa I Kysymystii voidaan tarkastella kronologisesti ja jaksoittain alussa esi-
tettyjen neljiin aikakauden sisiillti sekii eliikejiirjestelmiin kokonaisuutta arvi-
oimalla. Tarkastelulla pyritiiiin osoittamaan, mikd Suomessa on yhtiiliiist[ tai
erilaista, ja kasvattamaan syvempiiii ymmiirrystii siihen, mikd on Suomelle ai-
nutkertaista.

Suomen ensimmiiisessii eliikelaissa vuonna 1937 oli sekii saksalaisia ettii
brittiliiisiii piirteitii. Kansaneliikelaki kattoi periaatteessa koko viiestcjn, mikii
on selvdsti brittiliiis-pohjoismainen piirre. Toisaalta eliikkeiden rahoitusratkaisu
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oli saksalainen. Rahoitus perustui yksiltillisille vakuutusmaksuille, joiden mak-

saminen oli etuuksien saamisen edellytyksenii. Ainutkertaisena piirteenii laissa

oli kattavuuden ja vakuutusmaksurahoituksen yhdistiiminen.
Piiiitciksenteon osalta laki syntyi pohjoismaisessa linjassa. Se toteutui ns.

punamultahallituksen aikana, eikii tyomarkkinajiirjesttiillii ollut siihen paljoa-

kaan vaikutusta. Toisaalta laki loi maaperii[ kansalliselle eheytt[miselle. En-

simmtiisfii kertaa kansalaissodan jiilkeen sosiaalidemokraatit hyviiksyttiin halli-

tuskelpoiseksi keskustan puolueiden kanssa, ja niimii pystyiviit yhdessti sopi-

maan sosiaalisen uudistuksen toteuttamisesta. Tiissii mielessii laki vastasi

Bismarckin ideaa luokkavastakohtien ylittiimisest[.
Jiilleenrakennuskautena Suomessa toteutui kaksi uudistusta, joista ensim-

m[istii voidaan pitZiii brittiliiisen linjan mukaisena ja toista saksalaisen linjan mu-

kaisena. Vuoden 1956 kansanel?ikeuudistuksessa eliikejiirjestelmiin kattavuus

(koko viiestci) ja rahoitustapa (verot) olivat beverigdeliiisi[. Myiis eliikkeiden
tavoite, viihimmiiistoimeentulon takaaminen, oli beverigdeliiinen. Kansaneltike-

uudistuksen piiiitciksentekotapa oli tempoileva ja lopputulos yll2ityksellinen, mikii
muistuttaa ehkii jossain miiiirin brittiliiistii kehitystii. Toisaalta uudistus toteu-

tui ainutkertaisessa tilanteessa. Suomalainen yhteiskunta oli talous- ja sisiipo-

liittisessa kiiZinnekohdassa. Siiiinntistelykausi pii?ittyi ja Suomi ajautui yleislak-

koon.
Vuonna 1961 toteutettu tytieliikeuudistus oli sistilkiltiiiin ja piiiittiksen-

tekotavaltaan saksalainen. Bismarckilaisen perinteen mukaisesti eliikkeet suun-

nattiin palkkatyrintekijciihin ja eliikeoikeuden peruste oli tydsuhde. Myds ku-

lutustason stiilyttiimisen tavoite ja vakuutusmaksuihin perustuva rahoitus oli-
vat rradition mukaisia. Ty<ieliikeuudistus oli piiiit<iksenteon osalta liihellzi Sak-

san vuoden 1957 el2ikeuudistusta, koska molemmissa oli keskeisenii tyomark-
kinajiirjestdjen yhteisymmiirrys eliikejlirjestelmiin perusteista. Suomalainen piirre

ratkaisussa oli se, etta ns. aseveliaksellilla oli keskeinen merkitys sille, ettii tyri-
eliikelain sisiillcistii piiiistiin nopeasti yhteisymmiirrykseen tycinantajien ja tydn-
tekijciiden kesken. Myds lain s[titiiminen yksityisen kansanedustajan aloitteen
pohjalta oli poikkeuksellista.

Muutosvaatimusten ja uudistussuunnitelmien kaudella, 1960- ja 1970-lu-

vuilla, suomalaista eltiketurvaa kehitettiin saksalaisen ja englantilaisen eliike-

turvan sekamuotona. Varmistettiin eliikejZirjestelmien dualistisuus, jossa kan-

saneliikkeille kuului viihimmiiistoimeentulon turvaaminen ja tydeltikkeille ku-

lutustason s[ilyttiiminen. Tehtiiv[njako vahvistettiin eliikepoliittisessa
kompromississa 1970-luvun lopulla. Ttill[ kaudella taloudellinen kasvu-

politiikka ja eliikeuudistukset liittyiviit toisiinsa kaikissa kolmessa maassa.

Kuitenkin Suomi oli liihimpiinii Saksaa sikiili, ettA el[keuudistuksista sovittiin
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tydmarkkinajiirjestrijen ja puolueiden kesken kansallisen eheyttiimisen henges-

sii.

Suomessa p[zitoksenteko oli ainutkertaista siktili, ettd suhteellisen suppea

tyrimarkkina- ja poliittinen johto teki kaikki eliikepolitiikan keskeiset ratkai-
sut. Kompromissit syntyiv[t tydmarkkinoilla ja politiikassa ja myds tasaval-
lan presidentti oli ffirkea vaikuttaja. Puoluesidonnaisuudella ei ollut kovin
suurta merkitystd, vaan enemmiinkin sotavuosien aikana syntyneillii henkiki-
suhteilla.

Lainsiiiidiinncillisen sopeuttamisen kaudella eliikejiirjestelmien kahtiajaosta
on pidetty kiinni. LakisiiiiteistA elAkejarjestelmtiii on sopeutettu hitaan talous-
kasvun ja demografisen vanhentumisen j2ilkiteolliseen yhteiskuntaan niin ettei
lakisiiiiteisiin perusratkaisuihin ole puututtu. S uomessa tehty eliikepolitiikka
on mui stuttanut S aksaa, j o ssa myd s lakisiiiitei sen eliikej iirjestelmiin j atkuv uus
ja pysyvyys on ollut leimaa-antava piirre. Ainakaan eliikepolitiikassa Suomi ei

ole siirtynyt lson-Britannian uusliberalistiseen rintamaan, kuten joissain tulkin-
noissa (esim. Julkunen 1993, 150-151) on annettu ymmiirtiiii. My<is Euroo-
pan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittiimisessii Suomi tullee olemaan ki-
hempiinii Saksaa kuin Isoa-Britanniaa.

Jaksollisen tarkastelun jiilkeen voidaan tehd[ kokonaisarvio. Eliikepolitiikan
tekotavassa Suomi on selviisti enemmiin manner-eurooppalainen kuin britti-
l2iinen. Ratkaisut on tehty eheyttflmisen hengessii ja kokonaisuutta painottaen
kuten Saksassa. Mytis tycimarkkinajdrjesttijen keskeinen rooli sotien jalkei-
sessti ekikepolitiikassa sitoo Suomea saksalaiseen traditioon. Toisaalta Suo-

mi on siirtynyt enemmistriparlamentarismiin kuten Iso-Britannia. Tiimii toi-
meenpanovallan vahvistuminen voi lisiitii vastakkainasettelun mahdollisuutta
ja heikentiiii eheyttiimispolitiikan kannatusta.

Eliikejiirjestelmzin kokonaisuus Suomessa on beverigdeliiisen ja bismarcki-
laisen mallin sekamuoto. Tiimdn dualistisen j[rjestelmiin painopiste on siirty-
nyt asteittain kohti bismarckilaista jiirjestelmiiii. NiiyttiH silta, ettii Euroopan
yhdentyminen vahvistanee tiitii kehitystii ja Suomi suuntautunee yh?i enemmiin
mantereelle meren sijasta. Siniinsii kehitys ei ole ongelmallinen, jos samalla
huolehditaan eliiketurvan kattavuudesta ja sitoudutaan lakis2iiiteisen eliikej[r-
jestelmfln peruspilareiden pysyvyyteen.
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Viiestdn ikiintyminen ja kansantalous

Aluksi

Suomessa viiesttj ikii[ntyy. Eliikeikiiinen viiest<i listiiintyy l?ihes puolella mil-
joonalla hengellii vuoteen 2030 mennessti, vaikka kokonaisvtiestd vrihenee.
Harmaantuva ja vdhenevri viiestci heikent?H julkisen talouden tasapainoa, su-
pistaa tyrivoiman tarjontaa ja vaikuttaa monella muullakin tavalla kansanta-
louteemme. Tiissii artikkelissa analysoidaan maarilne viiestcitekijtiiden kehi-
tystli ja niiden seurauksia talousniikymiin.

Suomessa on syntynyt vuoden aikana yli satatuhatta lasta vain vuosina
1946-1949. Ttimtin jtilkeen syntyvyys pieneni aina vuoteen 1973 saakka, jol-
loin ptiiv?invalon n?iki alle 57 000 lasta. Sittemmin on syntynyt keskim?iiirin
yli 64 000 lasta vuodessa ja vuosivaihtelu on ollut melko vflhiiistti.

Viiestrimme elinaika on jatkuvasti pidentynyt. Vuodesta 1950 vastasynty-
neen elinaikaodote on noussut 12 vuotta. Syntyvyyden romahdus ja elinajan
pidentyminen sekii siirtolaisuus on muokannut viiestrimme ik?irakenteen sel-
laiseksi, ettii maassamlne asuvat suurimmat ik[luokat ovat nykyisin vuosina
I 945-1 968 syntyneet. NiiissZi nykyisen viiestdn suurissa ikiiluokissa vuosiluokat
ovat keskimiitirin 15 000 henke[ suuremmat kuin lapsivuosiluokissa.

S uurten ikiiluokkien tullessa ellikeikiiiin vuodesta 20 I 0 l6htien, lisiiZintyviit
eliikeikiiiset nopeasti. Vanhusvdest<i k[ytt[2i ty<iikiiiseen viiestrion verrattuna
moninkertaisen miiiir?in terveys- ja sosiaalipalveluja. Viiestrjn ikiiiintymisestii
on v iiiij iiiimiitt<imiisti seurauksena so siaalimen oj e n ripeii kasvu.
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Suurten ikiiluokkien poistuminen tycimarkkinoilta supistaa suuresti tytivoi-
maa. Vdeston ikiitintymisellfl on luonnollisesti myris muita taloudellisia vai-
kutuksia, joita tarkastellaan jiiljempiinti.

V6esttin kehityskuva vuoteen 2030

Syntyvyys, elinaika ja vtiestcin miiiirii

Viiestcin miiiiriin j a ikiirakenteen kehitys riippuu syntyv yyde s 15, kuolevuudesta
ja nettomaahanmuutosta. Viiest<iennusteiden epiivarmuus on seurausta siit6,
ettii kaikissa niiissii viiestritekijdissii tapahtuu yllflttiivizi muutoksia.

Ilman muuttoliikettii viiestrin miitirti s[ilyy pitkiillA aikaviilillii ennallaan,
mikiili jokainen nainen synnytt[ti elinaikanaan keskimiiiirin 2,1 lasta. Suomessa

tiimii viiestdn ttiydellisen uusiutumisen takaava syntyvyys alitettiin jo vuonna

1968, jonka jtilkeen syntyvyys ei ole riittiinyt pitkiill?i aikaviilill?i viiestcin ttiy-
delliseen uusiutumiseen. Siten neljtinnesvuosisadan ajan syntyneiden sukupolvi
on ollut pienempi kuin heidiin vanhempiensa Suomessa asuva sukupolvi.

Parin viime vuosikymmenen aikana syntyvyys on jiiiinyt alle 1,7 lapseen

naisen elinaikana. Kuluvan vuosikymmenen neljiinii ensimmiiisenii vuonna

tiimii syntyvyysluku on ollut hieman yli 1,8. Tiissii artikkelissa kayrcryssd

viiestriennusteessa (Tilastokeskus 1993) oletetaan suomalaisen naisen elinai-
kanaan synnyttiiviin tulevaisuudessa keskimiiiirin 1,7 5 lasta. Tiilltiin viiest<i

uusiutuisi vain 83-prosenttisesti. Tulevaisuudessa syntyviit sukupolvet olisi-
vat kuudesosan pienempi?i kuin heidiin vanhempiensa sukupolvet.

Hedelmiillisyysikiiiset ik[luokat supistuvat tulevaisuudessa, koska 1940-lu-

vun lopulta l?ihtien syntyneiden lukumiiiirii viiheni aina vuoteen 1973 saakka.

Siten hedelmiillisyysiiin ylittiiviit ikiiluokat ovat suurempia kuin hedelmiillisyys-
ik?i?in tulevat ikiiluokat. Syntyneiden vuotuinen lukumiiiirii viihenee Tilasto-
keskuksen omavaraisviiesttirin perustuvan ennusteen (Tilastokeskus 1993) mu-

kaan 65 000lapsesta selvtisti alle 50 000lapseen vuoteen 2030 mennessii. (Kuvio
2.1).

Vastasyntyneellii suomalaisella pojalla on nyt odotettavissa 72 vuoden mit-
tainen eliimii ja tytdll[ 79 Vz vtoden mittainen eliimii. V?iestcimme elinaika on

vuodesta 1950 pidentynyt 12 vuodella ja 1960-luvun jiilkipuoliskolta kuudel-
la vuodella, koska kuolemanvaara on olennaisesti viihentynyt kaikissa ikii-
ryhmissii. (Tilastokeskus 1994, taulukot 56 ia57).

Kuolemanvaara on jatkuvasti alentunut kaikissa ikiiryhmissli eli kaiken-
ikflisten elinaikaodote on noussut. Mainitussa viiestciennusteessa odotettavis-
sa olevan elinajan oletetaan pidentyviin aina vuoteen 2010 saakka ja siiilyviin
sen jiilkeen ennallaan. Vastasyntyneen tyt6n elinaikaodote kohoaa 80,7 vuo-
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Kuvio 2.1 Syntyneiden ja kuolleiden lukumiiiird vuosina 1893-2030, I 000
henkeii
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1993)

teen ja vastasyntyneen pojan 74,3 vuoteen. Tiimtin viiesttiennusteen mukaan

vuodesta 2010 lAhtien vastasyntyneen pojan elinaikaodote on yli kaksi vuotta
pidempi kuin nyt. Vastasyntyneen tytdn elinaikaodote pidentyy yli vuodella.

Eltikkeellesiirtymisen mediaani-ikti on viime vuosina ollut 60 vuotta (Jo-

kelainen 1994). Kuusikymmenvuotiaan miehen elinaikaodote on 17 Vzvtotta
ja samanikiiisen naisen 22 Vz vuotta (Tilastokeskus 1994, taulukko 57). Siten

kansalaisemme ehtiviit olla eltikkeellii pari vuosikymmentii. Kuusikymmen-
vuotiaan miehen elinaikaodote on 1960-luvun jiilkipuoliskolta pidentynyt kol-
mella vuodella ja samanikiiisen naisen neljiillii vuodella.

Viime aikoina Suomessa on vuosittain kuollut 50 000 henke[. Kuolleiden

lukumiiiirti kasvaa elinajan pidentymisestii huolimatta, sillti riski-ikii[n tulee
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yhii suurempia ikiiluokkia. Vuonna 2030 maassamme kuolee mainitun viiestci-

ennusteen omavaraisvaihtoehdon mukaan lahesT4 000 henkeii. (Kuvio 2.1).
Historian saatossa nettomaahanmuutto on vaihdellut erittiiin suuresti.

V?iest<ihistoriamme pahimpana maastamuuttovuonna 1969 Suomi menetti
nettosiirtolaisuuden takia yli 40 000 asukastaan. Toisen maailmansodan jiil-
keen aina 1970-luvun lopulle saakka Suomesta muutti ulkomaille yhteens[
yn320 000 henketi enemmdn kuin ulkomailta Suomeen. Ttim?in jiilkeen maam-
me on saanut muuttovoittoa ja nettomiiiirlinen muuttovoitto on kohonnut yh-
teensii yli 70 000 henkeen, josta puolet on toteutunut tiill[ vuosikymmenellii.
Viime vuosien muuttovoitosta piiiiosa selittyy edesmenneen Neuvostoliiton
alueelta tulevana muuttovirtana.

Syntyvyys, kuolevuus ja siirtolaisuus muuttaa koko ajan viiestcin m?iiirii[ ja
sen ikiirakennetta. Vuoden 1993 lopussa maassarnme asui 5,078 miljoonaa hen-
keti. Lapsia eli alle 1S-vuotiaita oli 1,17 miljoonaa eli23 prosenttia koko viies-
tcistti. Lapsivuosiluokat ovat keskim?iiirin 65 000 hengen kokoisia vaihtelu-
viilin ulottuessa runsaasta 60 000 lapsesta liihes 68 000 lapseen. Maahanmuuton
vuoksi lapsia asuu maassarnme nyt enemmiin kuin heitii syntyi.

Nykyisen viiestcin suuriksi ikiiluokiksi on helppoa miiiiritellii 25-48 -vuo-
tiaat vuoden 1993 lopussa. NAitA vuosina 1945-1968 syntyneitii oli vuoden
1993 lopussa jokaisessa vuosiluokassa yli 70 000 henkeii. Tuntuvasta maasta-
muutosta huolimatta Suomen suurimmat vuosiluokat - vuosina 1947 ja 1948
syntyneet - ovat molemmat kooltaan melkein 90 000 hengen suuruisia.

Nykyisen viiestcin suurissa iktiluokissa on yhteensd l,9l miljoonaa henkeii
eli keskim[iirin l[hes 80 000 henkeii vuosiluokassa eli noin 15 000 henkeii
enemmiin kuin lapsivuosiluokissa keskim[iirin Lapsivuosiluokkiin niihden
nykyisen viiestrin suurissa ikiiluokissa on "liikaa" yhteensii 350 000 henkeii.
Siten suurten ikiiluokkien viiesttjongelma on koko viiest<icin suhteutettuna seit-
semin prosentin pulma.

T[ssii artikkelissa kiiytetiiiin omavaraisvtiestcirjn perustuvaa vdestriennustetta,
jolloin nettomaastamuuton otaksutaan tulevaisuudessa olevan nolla. Tlilkiin
vdestdn koko ja ikiirakenne m?i?iriiytyviit yksinomaan syntyvyyden ja
kuolevuuden perusteella. Mikiili syntyvyydestii ja kuolevuudesta tehdyt ole-
tukset toteutuisivat, kasvaisi maamme viiestci vielii runsaan vuosikyrrunenen
ajan. Ensi vuosikymmenen loppupuoliskolta liihtien viiestcin mtiiirii alkaisi su-
pistua. Vuonna 2030 maamme asuisi hieman alle 4,9 miljoonaa henketi.

Lasten, nuorten ja keski-ikiiisten - alle 50-vuotiaiden - miiiir[ ja osuus viies-
tdstii supistuu selvdsti. El2ikeikiiisen eli 65 vuotta tiiyttiineen vdestrin m[iirii
sitii vastoin kasvaa nykyisestii vajaasta 700 000 hengestii liihes puolella mil-
joonalla hengellii vuoteen 2030 mennessii. Eliikeik?iisten viiestciosuus kohoaa
nykyisestii l4 prosentista24 prosenttiin vuoteen 2030 menness[.
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Lasten ja nuorten vtiheneminen ja eliikeliiisviiestcin kasvu ei ole yksin Suo-

men ongelmana. Muissakin liinsimaissa syntyvyys on romahtanut ja elinaika
pidentynyt. Vanhusten vriestoosuus kohoaa nopeasti rikkaissa maissa. Vuon-
na 2030 Sveitsissfl ja Saksassa vanhusten viiest<iosuus on selviisti suurempi
kuin Suomessa. Valtaosassa OECD-maista yli viidennes kansalaisista on sil-
loin yli 65-vuotiaita (OECD 1989). Suomi ei ole yksin maailmassa ratkomas-

sa ikiiiintyviin viiestcin mukanaan tuomia harmaita haasteita.

Vriestrin huoltosuhteen j a kotitalouksien I ukumiiiiriin kehityskuv a

Vuonna 1993 Suomessa oli sataa tydiktiistii kohti yli 58 alle l8-vuotiasta las-

ta ja 65 vuotta tiiyttiinyttii vanhusta. Niiin miiiiritelty viiest<in huoltosuhde on
jo runsaan vuosikymmenen ajan ollut erittiiin edullinen. Lapsia ja vanhuksia

on ollut tydikiiiseen viiestci<in niihden poikkeuksellisen vlihiin.
Vtiestcimme huoltosuhde siiilyy edullisena vielii puolitoista vuosikymmen-

t6, mutta vuodesta 2010 liihtien se alkaa nopeasti heikentyii (kuvio 2.2). Sil-

Kuvio 2.2 Yaeston huoltosuhde vuosina 1890-2030 (lapsia ja vanhuksia 100
tyciikiiistii I 8-64-vuotiasta kohti)
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loin nykyisen v;iestcin suuret ikliluokat alkavat tulla el2ikeikiitin. Vuonna2030
huoltosuhde on kohonnut jo 77:aan.

Kun nyt 65 vuotta tdyttAneiffi on sataa tyriikiiistii kohti 22, nousee tiimii
vanhusvf,eston huoltosuhde 43:een vuoteen 2030 mennessii. Silloin vanhus-

huoltosuhde on nelinkertainen sata vuotta sitten vallinneeseen aikaan n[hden.
Toisaalta lasten suhde tyoiktiiseen viiestcicin alenee edelleen.

Kansantaloudessamme on nyt yli2,2 miljoonaa kotitaloutta. Parissa vuosi-
kymmenessii kotitalouksien m?iiirli kohoaa yli 2,5 miljoonaan, sillii sekti yh-
den ettii kahden hengen kotitaloudet lisii5ntyv[t nopeasti (Parkkinen 1990 ja
ntiiden laskelmien piiivitys).

Vanhusviiest<in elinajan pidentyessii myris heidiin terveydentilansa
parantunee. Tiistii syystii yhri useampi vanhus jaksaa asua omassa kodissaan
ja muodostaa itseniiisen kotitalouden. Aineellisen hyvinvoinnin parantuessa

yhden ja kahden hengen kotitalouksien miitirtiii lisiiii myris nuorten entistti
varhempi muuttaminen pois vanhempiensa kodista. Sitii vastoin viihintiiiin nel-
jiin hengen kotitalouksien miiiirii supistuu edelleen, koska lasten lukumiiiirii
viihenee.

Kotitalouksien lukumii[riin lis[[ntyminen ja samalla niiden keskikoon tun-

tuva pienentyminen vaikuttaa monin tavoin Suomen kansantalouteen. Jokai-
nen kotitalous tarvitsee asunnon ja kestokulutushycidykkeet. Henkiltiluvultaan
pienissii kotitalouksissa on olennaisesti enemmtin asuinpinta-alaa henkeii kohti
kuin suurissa kotitalouksissa (Parkkinen 1990). Siksi viiestdn viihentymisestii
huolimatta asuntopalvelujen ja kestokulutustavaroiden kysyntii kasvaa
demograafisistakin syistii.

Thlousniikymit vuoteen 2030 saakka

Tuotannon ja reaalitulojen kasvu

Tiillii vuosikymmenellii kansantaloutemme on ollut pahimmassa rauhanaikai-
sessa lamassa yli sataan vuoteen. Vuodesta 1990 tuotannon mddrii on vuoteen
1994 mennessii supistunut yhteensii 9 prosenttia ja tyrin tuottavuus kohonnut
12 prosenttia. Siksi tydttcimien miiiirii on viisinkertaistunut liihes puoleen mil-
joonaan henkeen.

Tuoreiden talousennusteiden (Elinkeinoel2imiin tutkimuslaitos I 994, Pek-
karinen 1993 ja valtiovarainministeririn kansantalousosasto 1994) mukaan
kokonaistuotanto kasvaa liihivuosina erittiiin ripeiisti. Valtion taloudellisen tut-
kimuskeskuksen kehitysarvion (Romppanen - Leppiinen 1993) mukaan talous-
kasvu yltiiisi nopeamman talouskasvun vaihtoehdossa 37a prosenttiin vuo-
dessa vuodesta 1992 vuoteen 2005. Mytihemmin talouskasvu hidastuu, sillii
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tycivoiman tarjonta supistuu ja tyrin tuottavuuden kasvunopeus hidastuu mui-

den liinsimaiden kaltaiseksi (Parkkinen 1992 ja sosiaali- ja terveysministerici

1994). (Kuvio 3.1).
Mikali t?illainen talouskehitys toteutuisi, olisi Suomessa reaalituloja asu-

kasta kohti vuonna 1997 saman verran kuin vuonna 1990. Vuonna 2030

reaalitulojen miitirii asukasta kohti olisi yli kaksinkertainen verrattuna vuo-
teen 1990.

Tuotannontekijtiiden tarjonnan kannalta tiillaiselle talouskasvu-uralle voi-
daan helposti pii[st[ (Vartia - Ylii-Anttila 1993). Onhan viidesosa tycivoimasta

tytittrimiinii, tyrivoiman koulutustaso on koko ajan kohonnut ja uusiutuvia luon-
nonvaroja voidaan ottaa runsaasti taloudelliseen kiiytttitin. Lisiiksi ympiiristti-
teknologia on jatkuvasti parantunut, joten tulevaisuudessa tuotannon kasvu ra-

sittaa entistti vtihemmiin luontoa. Investoinnit fyysiseen piiliomaan ovat maas-

samme romahtaneet puoleen viime vuosikymmenen lopulta. Ripeti talouskas-

vu edellyttii?i luonnollisesti investointien voimakasta kasvua.

My<i s kan sainv ?ilinen reaalifulovertailu tukee maamme mahd olli suuksia voi-
makkaaseen talouskasvuun. Vuonna 1994 ostovoimapariteetein lasketut

Kuvio 3.1 Tuotannon ja tyrituntia kohti lasketun tuottavuuden vuosi-
muutokset 1960-2030, Vo
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reaalitulot asukasta kohti ovat Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa (USA) 68
prosenttia korkeammat kuin Suomessa. Sveitsiss[ ja Luxemburgissa reaalitulot
ovat puolitoistakertaiset ja Kanadassa, Japanissa ja Saksassa yli kolmannek-
sen suuremmat kuin maassamme. Kuvion 3.2 mukaan Suomi sijoittuu 20. tt-
lalle yhteensli 28 maata k?isitt[viissii reaalitulot asukasta kohti vertailussa. Yli
kolmen prosentin talouskasvulla maamme reaalitulot asukasta kohti olisivat
vasta ensi vuosikymmenen lopulla yhtii suuret kuin nykyisin USA:ssa.

Aina tiihiin lamaan saakka maiunme kansantalous kasvoi selviisti ripeiimmin
kuin muiden l2insimaiden kansantaloudet keskimiiiirin. Kun vielii 1960-luvun
lopulla reaalitulojen miiiirii henkeii kohti muissa OECD-maissa oli Suomen

Kuvio3.2 Bruttokansantuotteen miiiirii
o stovoimapariteettilaskelmien
Ind(Suomi) = 100

USA
Luxenburg

$eitsi
SaKa
Japani

Kanada
Sngapore

Mna
Flanska
Tanska
Belgia

Itdvalta

asukasta kohti eriiissii
mukaan vuonna

malssa
t994,

168
151
151

137
135
1U
132

129
127
127

124
124
't2.AJSIralia

Italia
EU

Alankonnat
lslanti

Englanti
Ruotsi

Uusi-Seelanti
SUO[\I1

lrlanti

121
118
117
116
115

113
104

100
93

Espanja
E-Korea

87

-68

furtugali
lvlalesia
Kdkka

68
62

56
Thainna 

-46

Turl,ki E35

Lfide: VATT-tiedostot/Parkkinen (OECD 1992, 1993 ja L99a)

94



Viiestdn iktiiintyminen ja kansantalous

vientipainoin kolmanneksen suurempi kuin Suomessa, oli se viime vuosikym-
menen lopulla eniiZi viisi prosenttia suurempi. Laman aikana kokonaistuotanto
on meillii romahtanut samalla, kun se muissa ltinsimaissa on hieman kasva-
nut. Siksi vuonna 1994 muissa OECD-maissa on reaalituloja asukasta kohti
Suomen vientipainoin neljiinnes enemmtin kuin meillii.

Suomen talouden uutta nousua vauhdittaa liihivuosina erinomainen hinta-
kilpailukyky, joka on pii2iasiassa seurausta markan aryon romahtamisesta. As-
keisen laman aikana suhteellisilla yksikkdtyokustannuksilla mitattu hintakil-
pailukyky parantui maassamme 60 prosenttia.

Suomen talouteen on syntynyt kasvuvaraa myds vaihtotaseen k[tinnyttyii
ylijiiflmiiiseksi. Ulkomaisen nettovelan kansantuoteosuus alenee tuntuvasti jo
l2ihivuosina. Ulkomainen nettovelka kohosi laman aikana 55 prosenttiin kan-
santuotteesta. Muutaman vuoden kuluttua tiimd osuus on palautunut takaisin
viime vuosikymmenen keskitasolle eli kuudennekseen kansantuotteesta (Elin-
keinoel?imiin tutkimuslaitos 1994 ja Pekkarinen 1993). Ylijiiiim[isen vaihto-
taseen oloissa tycillisyydelle ttirkeii kotimainen kysynt[ voi kasvaa vaaranta-
matta kansantaloutemme ulkoista tasapainoa.

Vuoden 1994 alusta voimaantullut Euroopan talousaluesopimus ja maam-
me jiisenyys Euroopan unionissa tukevat pitk[n aikaviilin valoisia talous-
niikymiii. Niimit sopimukset listiiiviit kilpailua kotimaisella sektorilla ja vah-
vistavat taloudellista yhteistycit[ muiden Ltinsi-Euroopan maiden kanssa. Tiil-
loin tuotanto tehostuu ja kansantaloutemme reaalinen kilpailukyky vahvistuu.

Jiittityrittrimyys - pift Aaikainen ongelma

Tuotannon supistuminen ja tycin tuottavuuden ripeii kasvu on tiimiin vuosi-
kymmenen alussa viihentiinyt tyrillisten miitirtiii liihes puolella miljoonalla
hengellii. Jiittitycitttimyyden oloissa tyrimarkkinoilta ovat vetAytyneet useat
opiskelijat, koti?iidit ja muut sellaiset henkilcit, jotka eiv?it saa tyottdmyys-
pfliviirahaa. Siksi tycivoiman toteutunut tarjonta on tiillti vuosikymmenellii su-
pistunut melkein 80 000 hengell?i, vaikka tycivoiman potentiaalinon tarjonta
on koko ajan kasvanut (kuvio 3.3).

Tyrivoiman potentiaalinen tarjonta on arvioitu tydikiiisen eli l8 - 64 -vuo-
tiaan vriestcin avulla. Vuonna 1985 tytivoiman toteutunut tarjonta oli tyciiktii-
seen vriestcjrin niihden suurin 1960-luvun alun jiilkeen. Tyovoiman potentiaa-
linen tarjonta on kuviossa 3.3 laskettu vuoden 1985 tyrivoiman toteutuneen
tarjonnan suhteella tyriikiiiseen viiestcicin kertomalla tiillii suhdeluvulla tyciiklii-
sen vziestcin mii2ir2i vuosina 1960 - 2030.
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Kuvio 3.3 Tydvoiman tarjonta ja kysyntii vuosina 1960-2030, 1000 henketi
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MikAli kansantalouternme kasvaa liihivuosina nopeasti, alkaa mytis tyrilli-
syys parantua. Kun tyripaikat lisiitintyviit, kasvaa tyrivoiman tarjontakin. Siksi
viel?i vuosikymmenen kuluttuakin maassarrrme lienee neljiinnesmiljoona tyo-
t<intii (Romppanen - Leppiinen 1993). Vasta 201O-luvulta liihtien suurten ikii-
luokkien siirtyessii eltikkeelle, omavaraisviiesttlennusteeseen perustuva tyiivoi-
man tarjonta viihenee nopeasti. Silloin parin vuosikymmenen aikana ty<ivoi-
man potentiaalinen tarjonta supistuu yhteensii 400 000 hengell[.

Tdmdnsuuntaisen tydmarkkinakehityksen valossa Suomen kansantalouden
pahana pulmana vielii puolitoista vuosikymmentii on suurtytittomyys, jonka
jiilkeen on odotettavissa nopea muutos tydmarkkinoilla. Jo parin vuosikym-
menen kuluttua tyrivoimasta saattaa olla yleistii niukkuutta, mikiili kansanta-

loutemme kasvaa perinteiseen tapaan ja nettomaahanmuutto on v?ihtiistii.

MikAli nuorisotyrittcimyyttii ei kyetii tuntuvasti alentamaan jo liihivuosina,
menettAvAt useat nykyiset nuoret tytikykyiiiin, jolloin tyovoiman niukkuutta
saattaaesiintyii jopa suurtycittdmyyden vallitessa. Parikymppisten nuorten tytit-
tdmyysaste on yli 40 prosenttia. Tiimiinikiiisistti nuorista puolet opiskelee tai

on muusta syystii tycivoiman ulkopuolella, jolloin koko ikiiluokasta tyottrimii-
nii on viidennes.
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Vielii vuonna 1960 Suomessa tehtiin liihes 1 000 tuntia ansiotytitii asukasta

kohti. Ennen tiitii lamaa tehtyjen tydtuntien miiiirii suomalaista kohti oli alen-

tunut 850 tuntiin vuodessa, vaikka tiillii ajanjaksolla kokonaistuotanto henkeii

kohti liihes kolminkertaistui. Tytittomien lukumiiiir[n viisinkertaistuessa on

tehtyjen tycituntien miitirfl viime vuosina huomattavasti viihentynyt. Vuonna

1993 maassamme tehtiin ansiotytitii vain 666 tuntia asukasta kohti. (Kuvio 3.4)

MikAli edellii kuvattu tuotannon ja tuottavuuden kehitysskenaario vuoteen

2030 saakka toteutuisi, lisiiiintyisiviit tehdyt tytitunnit asukasta kohti ltihes

700:aan vuoteen 2010 menness[ ja sen jiilkeen alentuisivat 640:een vuoteen

2030 mennessii.
Tycin tuottavuus paranee myds tulevaisuudessa, jolloin tydtunti tulee talo-

udellisessa mielessii yh[ tehokkaammaksi. Reaalitulot nousevat, vaikka tyri-
tunnit viiheneviit. Tyotunnin reaalitulojen luontikyky paranee suuresti. Vaik-
ka tehtyjen tydtuntien mZiiirii asukasta kohti hieman supistuu tulevan

Kuvio 3.4 Todelliset ja tuottavuudella korjatut tycitunnit asukasta kohti vuo-
sina 1960-2030.

Vuonna 1993 tuottavuudella korjatut ty<itunnit = todelliset tyritunnit
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kolmannesvuosisadan aikana, tydn tuottavuudella korjatut tyotunnit 2Vz -

kertaistuvat. Mikdli tuottav uuden parantumista tuetaan talouspolitiikalla, ei tyrin
niukkuus estii viiestijmme aineellisen elintason kohentumista nykyisen viles-

tdn suurte n ik?iluokkien siirtyess?i eliikkeelle.

Julkisen talouden kehityskuva

Tiim[n laman aikana julkisen bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen on

kohonnut 17 prosentista selvAsd yli 70 prosenttiin ja velkaantuminen ntiyttiiii
ainakin liihivuosina jatkuvan. Julkisen sektorin riijtihdysm[inen velkaantumi-
nen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntamme kehitykseen pitkiilliikin aikavii-
lillii. Julkisen velan hoitokustannukset lislitintyviit vielii vuosikausia, jolloin
joudutaan harjoittamaan kireiiii finanssipolitiikkaa. Verotus jtiti kireiiksi ja jul-
kisia menoja supistetaan. (Valtiovarainministeri<in kansantalousosasto 1994).

Ttirkein syy julkisen sektorin riijiihdysmiiiseen velkaantumiseen on jiitti-
tycitt<imyys, mika puolestaan on seurausta kokonaistuotannon supistumisesta

tamAn vuosikymmenen alussa. Koska ty<itt<imyys jiiii suureksi pitkiiksi aikaa,

s[ilyviit julkisen talouden velkaantumispaineet valtavina. Lisiiksi Suomen jii-
senyys Euroopan unionissa kaventaa tuntuvasti viilillisen verotuksen vero-

pohjaa (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1992).

Sosiaalimenotoimikunta arvioi mietinn<issiiiin (Sosiaali- ja terveysministe-
ri<i, 1994), ettii sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen alenee vuoden

1993 enniitystasolta (38,6 prosenttia) vuoteen 2010 mennessd 31 prosenttiin.
Tiimiin jiilkeen sosiaalimenojen kansantuoteosuus alkaisi uudelleen kohota
suuten ik?iluokkien saavuttaes sa eliikeiiin. Ttissii so siaalimenotoimikunn an no-

pean talouskasvun vaihtoehdossakin sosiaalimenoihin k[ytett[isiin vuonna

2030 yhteensii 35 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sosiaalimenojen kansan-

tuoteosuus jiiii aluksi korkeaksi suuren tydtt<imyyden takia ja mycihemmin suur-

ten iktiluokkien eliikkeelle siirtymisen takia.
Vuonna 1993 el?ikemenot olivat 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuo-

teen 2030 mennessii ne kohoavat sosiaalimenotoimikunnan nopean talouskas-
vun vaihtoehdossa 17,7 prosenttiin. Toisaalta tydtttimyysturvamenojen kansan-

tuoteosuus alenee samalla ajanjaksolla liihes viisi prosenttiyksikkciti, vai-kka

tytittcimyysaste j iii si sosiaalimenotoimikunnan arvion mukaisesti pysyviisti yli
viiteen prosenttiin.

Niim[ tulokset perustuvat sosiaalimenotoimikunnan nopean talouskasvun
vaihtoehtoon eli keskimiiiirin 2,3 prosentin talouskasvuun nykyisen laman
pohjavuodesta 1993 liihtien. "Normaalivuodesta" 1990 laskettuna tiimii "no-
pean" talouskasvun vaihtoehto tarkoittaa vain 1,7 prosentin kasvua vuoteen
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2030 saakka. Taloushistoriamme aikana eli vuodesta 1860 liihtien neljiin vuo-
sikymmenen ajanjaksoina keskimiiiir?iinen talouskasvu on ollut huomattavasti
t?itii nopeampaa.

Koska eliikerahastojen kertymiiii hidastetaan suurten iktiluokkien tullessa
eliikeikii?in, kohoaa eliikemaksujen kansantuoteosuus vuoteen 2030 menness?i

vain runsaalla prosenttiyksikcillii. Eliikejiirjestelmiimme on kestiiviillti perus-

talla, mikiili talouskehitys muodostuu edes kohtuulliseksi.

V iie s tti n ik2ilntymi sen mu ita tal oudelli sia v aikutuk sia

Fyysisessii tydssii nuoret ovat luonnollisesti tehokkaampia kuin liihellti eliike-
ik?iii olevat tydntekijiit. Nyky-yhteiskunnassa fyysisen tyon miiiirti on kuiten-
kin erittiiin vflhiiinen ja supistuu koko ajan. Tietotyrissii tuottavuuseroja ei ole
havaittu samantasoisen koulutuksen saaneiden nuoften ja vanhojen viilillti. Siksi
tydn tuottavuuden kasvunopeus ei viilttiimiittii lainkaan alene tycivoiman ikiitin-
tyessii.

Koska maassamme nuorilla on huomattavasti parempi koulutus kuin
ikii?intyneellii tyovoimalla, paranee tydvoima vanhojen siirtyessii eliikkeelle
ja nuorten tullessa tyriel?imtiiin. Lisiiksi teknologian kehitys maailmalla listiii
aikaa myciten tuottavuutta Suomessakin. Euroopan talousaluesopimuksen ja
Suomen todenniikijisen Euroopan unionin j?isenyyden ansiosta tydn tuottavuus
kohoaa maassamme pitkiin aikaa nopeammin kuin meitii rikkaammissa mais-
sa. Viiest<in ikii[ntymisen vaikutus tydn tuottavuuden kasvunopeuteen jiiiinee

suhteellisen viih[iseksi.
Tytin tuottavuuden kasvunopeus kuitenkin hidastunee kuvion 3.1 mukai-

sesti, sillii Suomi kuroo koko ajan umpeen tuottavuuseroa rikkaampiin mai-
hin. Kun tuottavuusero on joskus tulevaisuudessa kutistunut v5hAiseksi, ko-
hoaa tuottavuus tiimrin jiilkeen meilliikin yhtii hitaasti kuin muissa rikkaissa
maissa.

Viiestiln ikiiiintyminen muuttaa jossain miiiirin kysynniin rakennetta. Van-
husviiest<in kasvaessa lisdiintyy terveys- ja sosiaalipalvelujen kysyntii. Lasten
ja nuorten lukumiiiiriin supistuessa vdhenee ptiivtihoito- ja koulutuspalvelujen
kysynt[ (Parkkinen 1992). Julkisen kulutuksen rakenteeseen vriestcin

ik[[ntymisellii on olennainen vaikutus.
Yksityisen kulutuksen rakennetta vriesttin ikii?intyminen muuttaa selviisti

viihemmiin kuin julkisen kulutuksen rakennetta. Ensinndkin, nykyisen viies-
tdn suurissa ikiiluokissa - vuosina 1945-1968 syntyneissti vuosiluokissa - on

lapsi-ikiiluokkiin verrattuna "liikaa" vain 350 000 henkeii, mikii on alle seit-

semrin prosenttia koko vriestcistdmme. Toiseksi, nuorten ja vanhojen kulutus-
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rakenteet eiv?it kotitaloustiedustelujen mukaan poikkea samalla tulotasolla olen-

naisesti toisistaan. Tulotason eli henkeii kohti laskettujen reaalitulojen koho-
aminen vaikuttaa yksityisen kulutuksen miiiiriiiin ja rakenteeseen olennaisesti
vahvemmin kuin viiestcin ik[iintyminen.

Vaikka vdestcin iktiiintyminen muuttaisikin hieman yksityisen kulutuksen
rakennetta, ei tiillii viilttiimiittii olisi olennaista vaikutusta Suomen tuotanto-
rakenteeseen. Yhdentyvtissii Liinsi-Euroopassa yhA suurempi osa

kulutushytidykkeist5 tuotetaan siellii, missii tuotantokustannukset ovat
edullisimmat. Ulkomaankaupassa eurooppalaiset maat erikoistuvat yksitttiis-
ten tuoteryhmien tuotantoon, jolloin samankaltaisia tuotteita vied[iin ja tuo-
daan kasvavassa mii2irin. Siksi Suomen pienillii kotimarkkinoilla kysynnlin mer-
kityksettdmdt rakennemuutokset eiviit voi tuntuvasti vaikuttaa tuotantora-
kenteeseemme.

Lopuksi

Vanhusvtiestcin kasvu lisiiti varmasti eliikemenoja, terveyspalvelujen kysyn-
tiiii sekii vanhuksille suuntautuneiden sosiaalipalvelujen kysyntii?i. Toisaalta
lasten ja nuorten lukumii?iriin supistuminen viihentiiii p[ivlhoito- ja koulutus-
palvelujen kysyntiiii. Julkisen talouden tasapaino v[iijtiiimiittcimiisti heikkenee,

sill[ julkisten menojen s?i?istcit lasten ja nuorten lukum?i?iriin supistumisesta
ovat olennaisesti pienemmiit kuin niiiden menojen kasvu vanhusten lukumiiti-
riin olennaisesti lisiiiintyessii (Parkkinen 1992).

Yksityiseen kulutukseen ja sit?i kautta tuotantorakenteeseen ei viiestrjn
ikii[ntymisell?i ole merkittiivii2i vaikutusta jo pelkiistiiiin siitti syystii, ett?i ny-
kyisen vriestrin suurissa ikilluokissa on lapsiviiestri<in nlhden "liikaa" vain run-
sas kolmannesmiljoona asukasta.

V5estrin aineellisen hyvinvoinnin kehityksen kannalta tuotannon kasvu-
nopeus on olennaisesd tArkeAmpi tekijii kuin viiestrin ikii?intyminen. Mitii no-
peammin kansantaloutemme kasvaa sitii enemmiin meillii ja tulevilla suku-
polvilla on jaettavaa. Rikkaassa kasvuyhteiskunnassa on helppoa sopeutua

ik?iiintyviin vdestrin aiheuttamaan sosiaalimenojen kasvuun. Siksi tuotannon
kasvunopeuden lisii?iminen ympilristriii siilst[viill[ tavalla on nyt ja tulevai-
suudessa kansakunnallemme elintiirkeii?i.

Sukupolvien tulonjakoonkaan ei viiestrin ikiiiintymisellii ole olennaista vai-
kutusta, ellei talouskasvu jiiii hitaaksi. Eliikevastuun ja "vanhusten hoito-
vastuun" vastapainoksi nuoret periviit koko kansallisvarallisuuden ja vanhem-
piensa valtaosaksi kustantaman inhimillisen piiiiomakannan (Parkkinen 1994).
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Nuorten perimiit varat ovat moninkertaiset heille jiiiiviin velkoihin ja vastuisiin
verrattuna.

Vaikka lama on tuotannon kasvulla mitattuna jo ohi, kannattaa ffiman la-
man tiirkein opetus visusti muistaa: Hyvinli aikoina on viisasta viihenttiti vel-
koja, velvoitteita ja vastuita, jotta huonoina aikoina ei tarvitsisi syventiiii
taantumaa verotusta kirist?imtillii ja maksuja nostamalla. Tiimii lama olisi jtiii-
nyt hieman lievemmiiksi, mik?ili eliikejiirjestelmiimme olisi rakenteeltaan suh-

dannevaihteluja voimakkaasti tasaava. Maamme el?ikeasiantuntijoiden tiirkeii
tehtiivii on kehittiiii eliikejiirjestelm?i?imme siten, ettd tiimtin jiirjestelmiin toi-
mivuutta vaarantamatta elilkerahastoja voitaisiin huonoina aikoina purkaa ja
hyvin ii aikoina li siitti rah astointiastetta.
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Eliiketurvan rahoitus ja kustannuskehitys Suomessa

Johdanto

Talouden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmat leimaavat talouspo-
liittista ja sosiaalipoliittista keskustelua useimmissa Euroopan maissa. Suo-
messa kansainviilisesti ja historiallisesti poikkeuksellisen pitk6 ja syvzi lama
on edelleen kiirjistiinyt keskustelua. Vaatimukset laajoista ekiketurvassa vasta
pitkiillii tulevaisuudessa vaikuttavista leikkauksista ovat sekoittuneet julkisen
talouden lyhyen aikaviilin siiiisttitarpeisiin. Niikemys ty<ieliiketurvasta ensisi-
jaisesti tydmarkkinoilla sovittavana palkkaan verrannollisena etuutena on ta-
lou sp oliitti sten p [[tt?ij ien keskuudes sa enti sestiiiin hiimiirtynyt.

Tyoeliikejiirjestelmiin yli kolmen vuosikymmenen takainen syntyhistoria kii-
sitti mycis taloudellisia pohdintoja eliiketurvan vaikutuksista. Silloinen talou-
dellinen toimintaympiiristri oli sii[nnelty ja niukka, mutta suljettu talous antoi
mahdollisuuden hallinnolliseen ohjaukseen aivan toisin kuin nyt. Kiisittelen
aluksi eliiketurvaan vaikuttavan taloudellisen ympiiristrin eli kansantalouden
tuotantokyvyn, tycimarkkinoiden, julkisen sektorin tehHvapiirin sek[ integ-
raation muutoksia ja eliikkeiden rahoitukselle tuomia haasteita. Toisena ko-
konaisuutena k[sittelen eliikekustannuksiin ja eliikerasitukseen keskeisesti vai-
kuttavia tekijciitii. Lopuksi arvioin mahdollisuuksia eliiketurvan tavoitteiden
ja talouden yhteensovittamiseen.

Lakisiiiiteisten eliikkeiden rahoitus perustuu viiistiimiittii valtaosaltaan
jakojiirjestelmtirin, jolloin vaadittavan rahoituksen on suurelta osin noudateltava
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eliikekustannusten kasvua. Tuottavuuden ja ty<illisyyden kehitys vaikuttavat
ratkaisevasti eliiketurvan rahoitusmahdollisuuksiin. Rahastoinnilla voidaan jon-

kun verran vaikuttaa el?ikemenojen ajoittumiseen, mikd puolestaan vaikuttaa

kustannusten jakautumiseen eri sukupolvien kesken. P?iiiasiassa eliikerasitus

kuitenkin riippuu talouskehityksen ohella vtiesttjkehityksestd, eliikkeelle
siirtymisen ajankohdasta ja eliiketurvan tasosta. Mahdollisuuksia vaikuttaa

niiihin tekijdihin pitklillii aikavtilillii on kiisitelty viime vuosina useissa

komiteoissa ja toimikunnissa.
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Palkansaajien eldkeongelman ratkaisu keskeinen tytieliike-
jiirj estelmin syntyessi

Suomen tyrielZikejiirjestelmti perustuu pfliiosin kokonaisratkaisuun, jonka hah-

motteli 1950-luvun lopussa tyiiskennellyt Eliikekomitea. Pitk[n aikavlilin ta-

voitteena komitea piti noin 60 prosentin eliikettii aikaisemmista ansioista, mutta
ensisijaisesti taloudelliset mahdollisuudet rajoittivat komitean ehdottaman yk-
sityisten tyOalojen palkansaajien eliiketason vain 30 prosenttiin palkoista.
Eliikejtirjestelmtin laajuuden nAhtiin riippuvan keskeisesti uudistuksen
rahoitusmahdollisuuksista, vaikka palkansaajien eldketurvan tarpeella oli rat-
kaiseva vaikutus el[kekysymyksen jiirjestelyyn.

Komitea otti ehdotuksissaan huomioon taloudelliset niikdkohdat (kts. ohei-
nen tekstilaatikko) ja ehdotti alhaista eltiketasoa ja asteittaista voimaantuloa.
Eliikejiirjestelyjen vaatimatonta tasoa alkuvaiheessa puolsi mytis se, ettii tydtt6-
myysvakuutus- ja sairausvakuutusjtirjestelmiin luominen oli koko sosiaalitur-
van rahoituksen kannalta asetettava ensisijaiseksi (Eliikekomitean mietint<)

1960, 36). Ehdotettu eltiketurva pyrittiin sopeuttamaan jo olemassa olleisiin
yrityskohtaisiin eliikejiirjestelyihin muutoksen helpottamiseksi. J?irjestelm[n
kustannukset ehdotettiin liihinnii sosiaalisista syist?i peritttiviksi yksinomaan
tyrinantajilta, vaikka ty<inantajat yrittiv[t saada tyttntekijttitii osallistumaan ra-
hoitukseen. Tyrintekijriiden edustajat vastustivat kuitenkin palkansaajien
osallistumista rahoitukseen (S alminen 1 987, 87 ).

Eliikekomitean mietinntjn taloudellisessa tarkastelussa painottuivat suoma-

laiselle talouspoliittiselle mallille ominaisesti yritysten piiiiomahuoltoon ja
kilpailukykyyn liittyvtit niikcikohdat. Edellinen ratkaistiin luomalla ellikkei-
den rahoitus osittain rahastoivalle pohjalle ja antamalla yrityksille takaisin-
lainausoikeus siihen osaan vakuutusmaksua, jota ei vAlittdmAsti tarvittu eliik-
keiden maksuun. Kilpailukyvystii on aina kannettu huolta palkkakustannusten
listiiimisestA puhuttaessa, mutta 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa elettiin al-
haisen inflaation ja nopean tuottavuuden kasvun aikaa, jolloin hitaasti voi-
maan tuleva eliikejiirjestelmii ei muodostanut todellista uhkaa kilpailukyvyl-
le.

Huomionarvoista on, ettii komitean mietinnriss?i ei juurikaan kiinnitetii huo-
miota eliikejiirjestelyjen tytivoimavaikutuksiin. ElflkejArjestelmiin tarvetta
perusteltiin tosin sillii, ettli se mahdollistaa tydstA luopumisen silloin, kun ajan-
kohta on sekti tydntekijfln ettlt tuotannon kannalta edullinen. Yrityksen kan-
nalta pidettiin my6s jiirkev?inii korvata ty<ikyvylt[iin heikko tycintekij[ terveellii
(Eliikekomitean mietintd 1960, 37). Koskemattomuusperiaate eli karttuneen
eltikeoikeuden siiilyminen tyripaikkaa vaihdettaessa niihdiiiin mietinn<issd
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vakuutettujen etujen kannalta keskeisenii, mutta ei mainita, eftA se on mytis
yritysten kannalta tehokkaasti toimivien ty<imarkkinoiden ehdoton edellytys.
Tycivoimapoliittinen niikrikulma el[kejiirjestelmiin tuli keskusteluun vasta

I 970-luvulla, kun ep[iltiin tytivoiman riittiivyyttii.
TEl-jiirjestelmtin rakentamisen keskeinen tavoite oli sosiaalipoliittinen:

yksityisalojen tyiintekijAt taflitsivat eliikkeen vanhuudenturvakseen. Varovai-

sesti aloitettu uudistus ei alkuvaiheessa aiheuttanut niin suuria kustannuksia,

ettii kokonaistaloudelliset seikat olisivat ohjanneet piiiitciksentekoa. Yritysten

kannalta automaattinen takaisinlainausoikeus ja valittu toteuttamismalli oli
edullinen (Salminen 1987, 98). Eliikekomitean sosiaalisen niiktikulman ja va-

litun vakuutusperiaatteen taustalla voidaan kuitenkin n[hdii tarve viihentiiii pal-

kansaajien epdvarmuutta eliikeajan toimeentulosta ja siten lis?itii heidiin hyvin-
vointiaan ja mytis yhteiskunnan vakautta.

Eliiketurvan taloudellinen merkitys kasvaa

Eliiketurvan taloudellinen merkitys on kasvanut eliikelakien piirien laajentu-

essa, eliiketason kohotessa ja elilkkeensaajien lukumiliiriin kasvaessa. Ty6-
eliikkeeseen on nykyisin oikeus kaikilla tycisuhteessa tai yrittAjAnii toimineilla
ja kansaneliikejiirjestelmii takaa el?ikkeensaajien v?ihimm?iistoimeentulon. Jul-

kisen sektorin elflkkeet ovat periaatteessa aina olleet tavoitetasoisia. Yksityi-
sellii puolella uusista eltikkeensaajista valtaosalla kokonaiseliikkeen korvaa-

vuustaso liihestyy puolta palkasta ja saavuttaa tavoitetason vuosituhannen

vaihteessa. Tydurakatkosten vuoksi keskimiiiirllinen tavoite-eliiketaso jiiii kui-
tenkin aina selvdsti pienemmiiksi kuin 60 prosenttia palkasta (Kannisto 1993,

36).
Eliikkeensaajien lukumiiiirfl on kasvanut 500 000:sta yli 1,1 miljoonaan, jois-

ta 400 000 on alle 65-vuotiaita. Kuolevuuden pieneneminen on samaan ai-

kaan pidentiinyt 65 vuotta tiiyttiineiden eltikkeellti oloaikaa keskimtiiirin nel-
jtillii vuodella. Muutosten seurauksena elZikemenon kansantuoteosuus on kasva-

nut 4 prosentista 14 prosenttiin. Kasvu tulee edelleen jatkumaan ja kohoaa

Sosiaalimenotoimikunnan laskelmien mukaan 19 prosenttiin vuonna 2030
(S osiaalimenotoimiku nta 199 4, 35).

Tytimarkkinat

Eliikejiirjestelmien kannalta keskeinen yhteiskunnan muutos on ollut palkka-

tycin nousu toimeentulon antajaksi yh 2,1miljoonalle suomalaiselle. Kolme
vuosikymmenH aikaisemmin palkansaajia oli alle 1,4 miljoonaa. Naisten

ty<isstikiiynti on yleistynyt entisestiiiin : 1 5-64-vuotiaan tycivoiman osuus vas-
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taavan ik?iisestii naispuolisesta vaestdstil on kasvanut runsaalla 10 prosenttiyk-
sik<!ll[ yLi70 prosenttiin. Vtiestorakenteesta johtunut tydvoiman tarjonnan jat-

kuva kasvu 1980-luvun puoliviiliin saakka korvasi eliikejlirjestelmistti aiheu-
tuneen iktiiintyneen tytivoiman tarjonnan vf,henemisen. 65-vuotta ffiyftAneet
katosivat 1970-luvun alkuun mennessii ty<imarkkinoilta k?iyt[nndllisesti kat-

soen kokonaan ja nuorempienkin tydhcin osallistumiseen on vaikuttanut se,

ettA elAkejlrjestelyjii on k?iytetty yritysten ty<ivoimapolitiikan viilineenii.
Tydvoiman nuorentaminen on voitu yrityksissii toteuttaa suhteellisen kivutto-
masti, mutta samalla varhainen eliikkeelle siirtyminen on yleistynyt tasolle,
joka on pitkdld aikavlilillfl kestiimiit<in.

Uusien eltikemuotojen mydtii yli 55-vuotiaan tytivoiman eliikkeelle siirty-
minen ylsi 1980-luvun lopussa kansainviilisestikin vertaillen poikkeukselli-
sen suureksi ja 55-64-vuotiaiden tytivoimaosuus oli vuonna 1988 en[[ 42 Vo.

Varhaisen eliikkeelle siirtymisen seurauksena 65 vuoden i2issii siirtyy eltikkeelle
eniiii noin 1 I prosenttia ik[luokasta (Sosiaalimenotoimiku nta 199 4, 82).

Nflkymiit liihivuosina jatkuvasta suurtyrittomyydestti ja lis[iintyviist?i
pitkiiaikaistydttomyydest[ vaikuttavat v?iistiimtittfl eliikejiirjestelmien ja tyri-
markkinoiden viilisiin suhteisiin. Silloin, kun tycitttimyysaikak[ytiinnrissii piitit-

tiiii tyriuran, toimeentuloturva on nimikkeestiiriippumatta varhaiseliikettii, jonka

maksaminen pAAttyy vanhuuseliikkeelle siirtymiseen. Eliikej[rjestelm[n pii-
riss[ hoidettuna t?illaiselle varhaiseliikej[rjestelylle tulee pysyvii leima, mikii
alentaa mycis tycipaikan siiilyttiineiden el?ikeikiiodotuksia. Tyritttimyyseliikkeen
ikiirajan viiliaikainenkin alentaminen 55 vuoteen ja yksil<illisen varhaisel?ikkeen

55 vuoden iktiraja vaikutti nimenomaan elflkeik?iodotuksiin. Ikiirajat on nyt
korotettu 60:een ja 58:aan vuoteen ja niiden edelleen nostamisesta keskustel-
laan (Sosiaalimenotoimikunta 1994,77*80), mutta suurtytittcimyyden valli-
tessa ikiirajoilla kiiytiinn<jssd siiiidelltitin vain tyriuran piiiittymisen jiilkeen mak-
settavan tycitt<imyysturvan ja eliikkeen vtilistii rujaa. Todellinen muutos ty6-
uran pitenemisen ja eliikeajan lyhenemisen suuntaan voidaan saada aikaan vain
ty<ieliimiin muutoksilla ja tydvoiman kysynniin kasvulla, miktl edellyttiiii
talouspolitiikalta aktiivi sta tyrillistiimi sotetta.

Ty6markkinoiden sopimus- ja jiirjestdrakenne on 1960-luvun alun jtilkeen

kokenut suuria muutoksia. Vuoden 1968 jiilkeen tulopoliittiset
kokonaisratkaisut tai keskusjiirjestrijen viiliset sopimukset ohjasivat tyrieltiketur-
van kehittiimistii. Eliikekustannusten kasvu ja viime vuosina julkisen talou-
den ongelmat ovat voimistaneet talouspoliittisten p?i?itciksentekij<iiden kiinnos-
tusta puuttua aikaisempaa enemmiin eliiketurvaan. Painetta on keventAnyt se,

ettii ty<imarkkinajiirjestrijen yhteisymmiirrys on ulottunut perhe-eliikeuudistuk-

sessa ja vuoden 1994 alusta voimaan tulleissa eliikelakien muutoksissa mycis

el[kemenoj a siiiistiiviin toimiin.
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Varallisuuden kasvu

Eliiketurva on varallisuutta, jonka arvo riippuu eliikelupauksen katteesta. Vau-
raassa tai stabiilissa taloudessa on helpompi taata kansalaisille el[keajan
toimeentulo kuin kciyhiiss[ tai taloudeltaan ep?ivakaassa taloudessa. Suuri
kansallisvarallisuus merkitsee yleensii hyv[ti reaalitulojen luontikykyii. Suo-

men nettopiiiiomakanta on kasvanut vuodesta 1960 vuoteen 1992 noin 3,5-
kertaiseksi (Parkkinen 1993b, 33). Kasvava osa varallisuudesta on suoraan

varattu eliikkeiden rahoittamiseen. Vuonna 1960 kansaneliikerahastot muodos-
tivat2 prosenttia nettopAAomakannasta, nyt eri tydelAkejiirjestelmien rahasto-
jen osuus nettopiiiiomakannasta on l0 prosenttia. Silti kansaneliikkeet ja suu-

rimmaksi osaksi myris tytieliikkeet rahoitetaan suoraan tuloista perittiivillA
maksuilla. Niiiden maksujen riittiiminen my<is tulevina vuosikymmeninfl eliik-
keiden rahoittamiseen edellyttiiii talouden tuotantokyvyn ylliipitiimistii.

Kotitalouksien varallisuuden kasvu vaikuttaa niiden riskinkantokykyyn ja
pakollisen el?iketurvan tarpeeseen. Euroopan maissa talouskasvun hidastumi-
sen mycitii yleistynyt keskustelu yksityisen ja julkisen el?iketurvan rajanvedosta
on nlihtflvii my<is tatti taustaa vasten. Varallisuuttaan kasvattaneilla
kotitalouksilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet omin toimin varautua
eliikeajan toimeentuloon. Listiksi kehittyneiltii rahamarkkinoilta kiytyy myds
viilineitii yksil6llisen vanhuudenturvan jiirjesttimiseen.

Ensimmiiiset merkit talouden muutoksista niihtiin monissa Euroopan maissa

1970-luvulla ensimmriisen <iljylaiisin aikana, jolloin keskustelu elzlketurvan

muutostarpeista k?iynnistyi. Talouskasvua edellyttiiviin jakojiirjestelm?in ei eniiii
uskottu sopivan hitaan kasvun talouteen - varsinkin kun odotettavissa oli ikii-
rakenteen jatkuva vanheneminen. Jakojiirjestelmlillii rahoitettujen lakisiititeis-
ten jiirjestelmien tulevaisuuteen suhtaudutaankin entistii epiiilev?immin ja usein

ratkaisua etsitiiiin rahastointiin perustuvien tyOmarkkinaeliikkeiden ja
vapaaehtoisten eltikkeiden avulla (Financing Retirement in Europe 1993, 1).

Tavoitteena on nykyistii tasapainoisemmin rakentaa kehittyneiden teollisuus-
maiden eliikejiirjestelmiit ns. kolmen pilarin varaan. Tiilldin 1. pilari huolehti-
si yleensii jakoperiaatteella rahoitetusta lakisii?iteisestii peruseliiketurvasta,
2. pilari tycimarkkinoilla olevien osittain tai kokonaan rahastoidusta sopimuk-
senvaraisista lisiieliikkeistfl ja 3. pilari kattaisi tiiysin rahastoiden eliiketurvalle
asetetut yksildlliset tarpeet.

Eliikeajan toimeentulojiirjestelmien uudelleenarviointi on mahdollista, jos
talouskasvu jatkuu ja kansantalous siirtyy korkean varallisuuden ja hyviin tulo-
kehityksen vaiheeseen, missii tytissiikiiyvien enemmistd[A on my6s kiiytiin-
ndssii mahdollisuuksia hankkia yksildllisiii eliikkeitii. Talouskasvun pitkiiaikai
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nen pysflhtyminen taas saattaisi siirtiiii kansantalouden korkeasta varallisuu-
desta huolimatta alhaisen tytillisyyden ja huonon tulokehityksen uralle, missii
tydhtin perustuva eliiketurvan rahoitus kohtaa ongelmia ja yksil<illinen eliike-
turva on vain harvojen ulottuvilla.

Julkisen sektorin merkitys

Julkisen sektorin laajeneminen on ollut yksi keskeisimpiii teollistuneiden mai-
den kokemia muutoksia toisen maailmansodan jiilkeen. Pohjoismainen
hyvinvointivaltiomalli on johtanut vielti muita teollisuusmaita laajempaan jul-
kiseen sektoriin, koska tulonsiirtojiirjestelyjii on tiiydennetty kattavalla julkis-
ten palvelujen tarjonnalla.

Vuonna 1960 kaikkiaan 24:sta OECD-maasta vain kahdella maalla
(Alankomaat ja Ranska) julkiset menot ylittiviit kolmanneksen bruttokansan-
tuotteesta (Palm 1988, 140). Vuonna 1990 vain Sveitsissii ja Japanissa osuus
j[i kolmannesta pienemmtiksi ja kahdeksalla maalla osuus jo ylitti 50 prosenttia
bruttokansantuotteesta (OECD 1993, 189). Suomessa julkisten menojen osuus
on kasvanut vuoden 1960 vajaasta2T prosentista 45 prosenttiin vuonna 1990
ja laman seurauksena edelleen 63 prosenttiin vuonna 1993, kun kaikki tyti-
eliikemenot lasketaan mukaan julkisiin menoihin. Kasvu johtuu sosiaali-
menoihin luettavien tulonsiirtojen ja palvelujen laajenemisen lisiiksi koulutus-
menojen kasvusta. Eliikkeiden osuus julkisista menoista on nyt liihes neljiin-
nes. Noin kuudesosa eli 8 prosenttiyksilkdii veroasteesta k[ytetiif,n suoraan

eliikkeiden rahoittamiseen ja osuus tulee kasvamaan edelleen.

Yksityisen ja julkisen sektorin ty<ieliikkeiden kehittiiminen yhdessti on li-
sZinnyt julkisen vallan kiinnostusta eliikejiirjestelmiin, koska julkisen sektorin
eliikkeiden rahoittaminen vaikuttaa suoraan valtion ja kuntien budjetteihin.
Noin 7 prosenttia niiden menoista kiiytetti[n julkisen sektorin tyrintekijoiden
eltikkeisiin.

Vuoteen 1990 saakka Suomessa julkisen sektorin rahoitusasema sliilyi ver-
raten tasapainoisena ja veroaste Euroopan keskitasolla.Lamaa seurannut jul-
kisen velan kasvu vuonna 1994 jo 70 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja pai-
neet veroasteen korottamiseen ovat muuttaneet talouspolitiikan suunnittelijoi-
den niikemysffi riittAviin sosiaaliturvan ja erityisesti eliiketurvan laajuudesta
(Talouspolitiikan Lrnja 1994,88-99). Sosiaalimenotoimikunnan niikemyksen
mukaan kohtuullisen talouskasvun vallitessa sosiaaliturva voidaan ilman jyrkkiii
muutoksia sopeuttaa veroasteen ja julkisen velan asettamiin reunaehtoihin
(S osiaalimenotoimikun ta 199 4, 17 l).
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Integraatio j a rahoitu smarkkinat

Suomen osallistuminen Euroopan yhdentymiseen on 1990-luvulle tultaessa

olennaisesti muuttanut taloudellista toimintaympiiristoii. Eliiketurvan
perusperiaatteista koskemattomuus, eliikeoikeuden piiriin tulemisen lyhyet
odotusajat sekii viimeisen laitoksen periaate ovat moderneja ja kestiiviii uusissa-

kin olosuhteissa. Niiden puute onkin monien Euroopan maiden el[kej?irjestel-

misszi niihty integraation syvetessA frivoiman liikkuvuuden esteenA (Finan-

cing Retirement in Europe, 1993). Yksityisen ja julkisen sektorin palkansaa-

jien sekii yrittiijien eliiketurvan kehittAminen Suomessa yhtiil?iisten periaattei-

den pohjalta on myds piirre, joka tehostaa talouden toimintaa: se edistiili tyo-

voiman liikkuvuutta ja Iisiiksi yhteniiiset siilinnrjkset helpottavat pyrkimyksiii
julkisen sektorin palvelutuotannon yksityistiimiseen. Koordinoitu kehittiimi-
nen on myris paremmin sovellettavissa uusiin tyosuhteen ja yrittiimisen raja-

mailla liikkuviin ty<in tekemisen muotoihin.
Suurimpien muutospaineiden voidaan arvioida kohdistuvan yksityisen sek-

torin tyoelzikkeiden rahoitusjflrjestelmiiiin. Yksityisen sektorin ty<ieliikkeiden

rahoitus perustui Suomessa suurelta osin aikaisempien yrityskohtaisten eliike-
j[rjestelyjen viitoittamille periaatteille, mitii voidaan pitiiii perusteltuna silloi-
sessa suhteellisen stabiilissa suljetussa kansantaloudessa. Keskeistii rahoituk-

sessa oli, ettli tyonantaja maksoi vakuutusmaksun ja pystyi halutessaan

automaattisesti lainaamaan takaisin sen osan vakuutusmaksua, jota ei viilittti-
miisti kiiytetty eliikkeiden maksamiseen.

Takaisinlainaukseen sovellettiin hallinnollisesti miitiriittyd korkoa, joka vuo-

teen 1971 saakka oli 5 Vo eli kaksi prosenttiyksikktiii Suomen Pankin

peru skorkoa alh aisempi. Hitaasti voimaan tulevan eliikej tirj estelmtin alkuaikoina

liihes koko 5 prosentin eliikemaksu oli takaisinlainattavissa ja kassavirta

yrityksistii eliikejtirjesrelmiitin oli viihiiinen. Eliikelaitos ohjasi takaisinlainaa-

matta jZiiineen osuuden yleensii asiakasyrityksiinsI sijoituslainoina. Tiillaises-

sa jiirjestelmiissii korolla ja muilla luottoehdoilla ei n?ihty olevan suurta

merkitystri, koska sama taho maksoi sekii koron ettii vakuutusmaksun.

Rahamarkkinoiden avautumisen tiirkeii seuraus on ollut korkosiitintelyn pur-

kautuminen ja siirtyminen positiivisen reaalikoron aikaan. Samalla eliikkei-

den rahastointiin samoin kuin muuhunkin rahoitustoimintaan liittyneet tulon-

siirrot luotonottajien hyviiksi ovat poistuneet. Tytieliiketurvan rahoituksessa

suuri muutos aikaisempaan onkin ollut tycieliikerahastojen siirtyminen reaali-

sesti tuottaviksi. Jiirjestelmiin tuottovaatimus ja samalla takaisinlainauksen

korkotaso on vuodesta 1983 Hhtien ollut inflaatiota korkeampi: vuosina 1983-

1993 reaalikorko oli keskim[iirin 4,1 prosenttia vuodessa. Rahastoiva eliikejiir-
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jestelm[ on taloudessa nettostiiist?ij[, joka hydtyy matalasta inflaatiosta ja
positiivisesta reaalikorosta. Reaalikorkoon yhdistyvii matala inflaatio vaikut-
taa TEL-jtirjestelmiin rahastointiin sen vuoksi, ettii rahastoille hyvitettiivA kiin-
teii 5 prosentin korko riittiiii siiilytt[m[iin rahastojen reaaliarvon sitii parem-
min mitii enemmiin inflaatio jiiii 5 prosenttia pienemm?iksi (TEL-j?irjestelmiin

rahoitusvirtoja on kuvattu liitteessii). Hidas inflaatio merkitsee siten rahastoin-
tiasteen nousua (Ty<ieliikerahastotoimikunta 1991,66) ja pienempiti eliikemak-
suja tulevaisuudessa. Veroilla rahoitetun sosiaaliturvan kannalta uhaksi niihty
Euroopan rahaliiton toteutuminen sitoisi myris Suomen matalaan inflaatioon,
mikii olisikin el[kkeiden rahastoinnin kannalta edullista.

Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, laajeneminen j a monipuolistuminen
ovat edellyttAneet eliikejiirjestelmiin rahoitukseen muutoksia, jotta jaykilla
sii?innciksillti ei olisi kansantalouden voimavarojen kiiytt<iii vii?irist?iv[?i vaiku-
tusta. Yritysrakenteen suuret muutokset sekii vakuutettujen suora osallistumi-
nen eliikejiirjestelmien rahoitukseen merkitsee, ettii koron ja vakuutusmaksun
maksajina voivat olla eri talousyksikdt. Seka korkoa ettii sijoitusrakennetta
joudutaan muuttuvissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa arvioimaan uudelleen.
Taulukosta I niikyvii luottokannan rakenteen muutos 1990-luvun alussa joh-
tuu ainakin osittain investointilamasta, mutta muutos voi heijastella my<is py-
syv?i?i rakenteen muuttumista. EU-maissa obligaatiot ja joukkovelkakirjat edus-

tavat noin puolta eliikerahastojen sijoituksista, vaikka maittainen vaihtelu on

suurta (Supplementary Pensions in the European Union 1994,96-107).

Taulukko I Eliikevakuutusyhtitiiden sijoituskannan j akautuminen vuosi-
en 1980, 1990 ja 1993 lopussa, osuus koko sijoituskannasta
prosentteina (Tytieliikerahastotoimikunta 1991, 8l ja Tyti-
eliikelaitosten liiton tilasto vuodelta 1993)

1980 1990 1993

TEL-takaisinlainaus
Sijoituslainaus
Joukkovelkakirjat
Muut arvopaperit
Kiinteistot, markkinarahasi j oitukset

57
26

4
4
9

63
31

2
1

J

48
16
t2
4

20

Takaisinlainauksen osuus on eliikekassoissa ja eliikesiiiititjissii pienentynyt
jyrkemmin kuin eliikevakuutusyhtiriissii. Kaikkien yksityisen sektorin tycielii-
kelaitosten sijoituskannasta TEl-takaisinlainauksen osuus oli vuoden 1993 lo-
pussa eniiii 39 7o ja sijoituslainauksen osuus 2l Vo. Riskipitoisemman osake-
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omistuksen maztii ei kuitenkaan ole kasvanut. El[kkeiden rahoituksen kan-
nalta olennaista on, ettii sijoituskannan keskimtiiirtiinen tuotto ylittAA eliikejiir-
jestelmiin tuottovaatimuksen, joka vuonna 1994 on 6,5 7o.

Lamavuodet ovat osoittaneet, ettii nykyinen tydellkkeiden rahoitus-
j[rjestelmii on kokonaan riippuvainen Suomen kansantalouden menestymisesfS.

T[m[ ns. maariski on liihes tiiydellinen: merkittilvii osa eliikemenosta rahoite-
taan suoraan jakojiirjestelmZillti ja rahastot on liihes kokonaan sijoitettu koti-
maiseen tuotantoon. Rahoitusmarkkinoiden kansainvilistyminen voi vain v6-
hiiisessii miiiirin pienentiiii tiitiiriski?i tarjoamalla uusia mahdollisuuksia sijoitus-
kannan haj auttamiseen. Kasvavat mahdollisuudet riskin haj auttamiseen voi.
vat li stitii kiinnostusta sij oittaa eliikerahoj a osakkei siin.

El[kkeiden rahoitustavat

Eliikkeiden rahoitusjiirjestelmien teoreettiset [?irimuodot ovat jakojiirjestelmli
j a rahastoiva jiirjestelmii. Rahoitustapojen ero realisoituu jyrkimmin tilanteis-
sa, joissa eliikejiirjestelmtin maksupohja hiiviZiii kokonaan. Jakojiirjestelmiissii
ei eliikkeitii ttilldin kyetii maksamaan, mutta rahastoivassa jiirjestelmiissii talle-
tetut varat riittAviit eliikkeiden maksamiseen, jos talletusten arvo onnistutaan
sAilyttiimAan. Kiiiinteinen ero realisoituu taas tilanteessa, jossa inflaatio taira-
hamarkkinoiden romahdus hflvittiiii el[ketalletusten arvon, mutta jako-
jlirjestelmiin maksupohja sliilyy ja se pystyy vastaamaan eliikelupauksestaan.
Eltikkeiden turvaamisen kannalta jakojiirjestelmtiiin liittyy kotimainen poliit-
tinen riski, koska ansaittunakin pidetty?i eltiketurvaa voidaan muuttaa.
Rahastointiin taas liittyy taloudellinen riski, joka Suomen kaltaisessa pienes-

sd avotaloudessa usein on ulkomaista alkuperfl[.
RahoitusjiirjestelmZi riippuu myris eliikefirvan institutionaalisesta ratkaisusta.

Julkisen vallan hallinnoiman lakisii2iteisen jiirjestelm?in rahoitus perustuu yleen-

sii jakoperiaatteeseen, koska lakisiiiiteisyyden ja julkisen vallan verotusoikeuden

on katsottu turvaavan eliikkeiden maksamisen. Silloin, kun julkiset jiirjestel-
miit rahastoivat, halutaan korvata se yksityisen siiiistilmisen supistuminen, joka
varmana odottavasta eliiketurvasta seuraisi. Lakis[[teisten jiirjestelmien rahas-

toinnilla voidaan myos tasata demografisten tekijtiiden vaikutusta eri suku-
polvien eliikekustannukseen. Yksityisen eliikejiirjestelyn rahastointi on taas

vAlttAmatdntii, jotta vakuutetut luottaisivat ellikkeen saamiseen aikanaan.
Keskitettyjen julkisten eliikej?irjestelmien rahastointi on yleens?i maksutulon

ja eliikemenon erotuksena syntyviiii puskurirahastointia. Suomessa kuntien ja
valtion tycieliikkeitii rahastoidaan tAllA periaatteella. El[keoikeuden turvaami-
sen kannalta puskurirahastointia voidaan pitiiii epiivarmempana kuin yksiltil-
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lisiii tai tyrisuhdekohtaisia vastuita kirjaavaa rahastointia, jossa rahastoidun

mtiiirfln osalta etuuksien muuttaminen on v aikeaa. TEL-j iirj estelmilssii rah astoi-

daan henkiltjn kuhunkin tytisuhteeseen liittyv[sti se vanhuuseltikkeen mii6rti,
josta eliikelaitos vastaa, tyokyvyfttimyysellikkeissii rahastoidaan eliikkeen alku-

mtitirti koko n aan j a tycittcimyy seliikke i s sii puolet eliikkeen alkumiiiiriistii.

Rahastoinnin piiiimliirlt

Eltiketurvan toteutumisen kannalta rahastoissa on keskeistii niiden kyky taata

eltikkeiden maksaminen. Rahastot myris vakauttavat eliikejiirjestelmtlii siten,

ettii eliikepolitiikan iikkintiiset muutokset eiviit ole mahdollisia, vaan jo rahas-

toidut etuudet joudutaan sovittamaan uuteen j iirjestelmiiiin.
Suhteellisen vtihiiisetkin rahastot voivat toimia puskurina, joka turvaa eliik-

keiden maksamisen odottamattomissa tilanteissa. Mitii suuremmat vaihtelut
ovat mahdollisia sitii suurempia puskurirahastojen pittiisi olla. Puskurirahastoja

voidaan keriitd myris odotettavissa olevan kustannusten kasvun varalta
kerii"flmiillii ennakolta rahastoa, joka pureoan kustannusten ollessa korkeimmil-
laan. Kustannusten tasaamistarve liittyy yleensti demografisiin tekijtiihin ja
on mahdollinen vain silloin, kun huippuvaiheen jfllkeen menot j?iisiviit pysy-
viisti alemmalle tasolle.

Rahastot ovat antamansa turvan lisiiksi tiirkeitii myris eltikkeiden juoksevalle

rahoitukselle. Osa eliikemenoista saadaan katetuksi rahastojen korkotuotolla,
mikti keventiiii maksurasitusta. Mitii parempi tuotto on suhteessa palkkatason

kasvuun sitii suurempi kevennys saadaan aikaan.

Merkityst2i on myris sillii, ettii rahastointi kohdistaa eliikkeistii aiheutuvan
kustannuksen oikeaan ajankohtaan eli samaan ajankohtaan, jona eltikeoikeus

syntyy. Todellisen kustannuksen maksaminen suuntaa tuotantoresurssien kiiy-
ton optimaalisesti. Liian pienenii perittiivii eltikekustannus loisi tilaa nimellis-
palkkojen kasvulle, jolloin tulevaan elZiketurvaan tarvittavat varat saatettai-

siin kiiytt[ii kulutukseen liian aikaisin.
Kun puhutaan koko vlestrid koskevasta el[kejiirjestelmiistri, rahastojen

kartuttamisen tulee lisiit?i kansantalouden kokonaissiiiist?imistii eikii pelk?istiifin

eliikerahastojen varallisuutta muun siiiistiimisen kustannuksella. Tulevaa eliike-

rasitusta voidaan keventiiZi parhaiten pyrkimtillii ylijiiiimtiiseen vaihtotaseeseen
ja kartuttamalla kansantalouden nettovarallisuutta joko kotimaista piiiioma-
kantaa lisii?im?ilH tai siirtymiill[ kansainviilisillii rahoitusmarkkinoilla velallises-

ta velkojaksi.
Rahastojen omistussuhteet ovat tdrkeitA, koska rahastointi keskittiiti

huomattavan taloudellisen vallan niille, jotka piiiittliviit varojen sijoituksesta.
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Eliiketurvan niikokulmasta valtatekij ii voidaan niihdii kielteisenii silloin, kun
hallintoratkaisuissa tai varojen sijoituksessa painotetaan muita tekijtiit?i kuin
eliiketurvan jatkuvuutta ja eliikkeiden maksun turvaamista.

Osittainen rahastointi

Ennen uuden el[kejiirjestelmiin voimaantuloa vanhoilla ikiiluokilla ei ole ol-
lut mahdollisuutta rahastoimalla kartuttaa tulevaa eltikeoikeuttaan, joten
jakojiirjestelmii on viilttamdtdn aina silloin, kun elilke-edut halutaan heti voi-
maan. Mitii korkeampi el?iketaso taataan heti alkuvaiheessa ja mit[ enemmiin

edunsaajia on, sitii vaikeampi on lainkaan ottaa ktiytttitin rahastointia. Kustan-

nussyistii on mahdotonta ktiytiinnrisszi toteuttaa sekii nyt ansaittavien eliikkei-
den korkeaa rahastointiastetta ettii tiiysiii eliikkeitii edelliselle sukupolvelle, joka

ei ole osallistunut rahoitukseen. Tiistii syystii rahastointitekniikan valinneissa

yleisissii eliikejiirjestelmissii on tyydytty vain osittaiseen rahastointiin ja as-

teittain voimaantulevaan elaketurvaan. Vain Alankomaissa ja Tanskassa

tytieliikejlirjestelyt perustuvat tayteen rahastointiin ja sen mukaiseen hitaaseen

voimaantuloon. Siirtyminen jakojiirjestelmiistii rahastoivaan jiirjestelmii[n il-
man sukupolvien tai viiestriryhmien viilisiii tulonsiirtoja ei ole mahdollista
(Brunner 1993).

Tiiyden rahastoinnin luoma takuu eliikkeiden maksamisesta kaikissa olosuh-

teissa ei ole vdlftamAtdn, jos eliikejiirjestelmiin rahoituspohja siiilyy vakaana
ja ennustettavana. Toimintapiiriltiiiin kattavan, koko viiest<in tai valtaosan viies-

tdstA kAsittiiv[n lakis?iiiteisen eliikejlirjestelmiin rahoituksessa ei sen laajuuden

vuoksi ole edes kliytiinnriss[ mahdollista valita kuin jakojiirjestelmdn tai osit-

taisen rahastoinnin vilill[. Tiiysimittainen rahastointi edellyttiiisi niin suurta

varallisuuden keskittiimistii eliikejiirjestelmiif,n, ettei se kansantalouden toimi-
vuuden kannalta olisi jiirkeviiti. Karkeissa laskelmissa on arvioitu, ettii Suo-

men tyrieliikejiirjestelmiin vastuiden tiiysi rahastointi edellyttiiisi viihinttiiin
1 000 miljardin markan suuruisia rahastojal. Luku on noin puolet runsaan 2 000

miljardin markan kansallisvarallisuudesta (Parkkinen, 1 993a, 1 9).

I tlit lin arvioon on piiiidytty laskemalla, ettii vuorula 1990 66 mrd markkaa mer-
kitsi 15 prosenttista rahastointia TEl-jlrjestelm2in vanhuuseliikkeissii (Sosiaali- ja
terveysministerid l99la,2l ja 67) eli tiiysi rahastointi olisi ollut 440 mrd mk ja li-
stiksi valtion ja kuntien kattamaton eliikevastuu on yhteensti 500 mrd mk (Suomela
1993, l8). Muut tyrieltikkeet ja muiden kuin vanhuuseliikkeiden rahastointi lisiiiimlllli
ptiistitin summaan, joka on yli I 000 miljardia markkaa. Luku on tlysin lasken-
nallinen, koska nykyistfi suurempia eliikerahastoja ei ole sZiiiddksissfi edellytetty
kartutettaviksi eli lainsiiiidiinndn mukainen ellikevastuu on tydeliikejfiestekntissti aina
tiysimtiiiriiisesti katettu eikii mittiiin 'kattamatonta eliikevastuuta" ole.
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Eliiketurvan rahoitus ja kustannuskehitys Suomessa

Suomen tyrieliikkeiden etuudet miiiiriiytyviit etuorientoituneesti (defined
benefit) ja indeksiturva perustuu yleisiin indekseihin, jolloin tiiyden
rahastoinnin vastuu riippuu tulevasta inflaatio- ja ansiokehityksestA eik2i ole
yksikiisitteisesti laskettavissa. Rahastointiastetta koskevia piiiitciksiii ei siten
voida tehdii eliikkeiden rahoituksen liihtcikohdista, vaikka rahastojen suuruus
vaikuttaa merkitt[v?isti tulevaan maksutasoon. TEL-j[rjestelmtin vanhuus-
eliikkeiden rahastointiaste on sitri suurempi mitli pienempiii inflaatio ja reaa-
liansioiden kasvu ovat. Nykyinen rahastointiaste on noin l5 prosenttia, kun
kertyneitti rahastoja verrataan siihen vastuuvelkaan, joka korkoineen keski-
miiiirin riitt[isi syntyneen eliikeoikeuden maksamiseen. Realistisilla demogra-
fisilla oletuksilla ja 1,5 prosentin vuotuisella reaaliansioiden kasvulla TEL-
vanhuuseliikkeiden rahastointiaste voi vuonna 2030 vaihdella viilillii 10-25
prosenttia inflaatiovauhdin ollessa 2-B Vo vuodessa (Tycieltikerahastotoimikunta
1991,66).

Osittaisen rahastoinnin oikea mitoitus riippuu rahastoinnin tavoitteista.
Rahastoinnin vtihenttiminen suurten ikiiluokkien eliikkeelle siirtymisen jiilkeen
vaimentaisi viiesttin ikiirakenteesta johnrvaa maksun korotustarvetta. Seurauk-
sena olisi kuitenkin pienemmiit rahastot, joilla ei endri vuoden 2030 jfllkeen
voitaisi keventtiii vakuutusmaksurasitusta. Myris arviot tulevien taloudellisten
heilahtelujen voimakkuudesta vaikuttavat rahastointitarpeeseen.

Osittainen rahastointi tuo tarvittaessa mahdollisuuden kytkeii eliikkeiden
rahoitus muuhunkin maksuperusteeseen kuin palkkoihin. Vakuutusteknisesti
rahastoitu maksu on yksilon elinkaaren suunnassa tapahtuvaa tulonsiirtoa, jonka
perusteena on palkka, jos eliikkeen ja rahastoinnin suuruus on suoraan pal-
kasta riippuvainen. Sen sijaan jakojiirjestelmiillii rahoitettava eliikemeno on
yleinen tulonsiirto, joka voidaan kytkeii mihin tahansa vakaana pysyviiZin
perusteeseen. Esimerkiksi kansaneliikkeiden rahoitukseen ktiytetiiiin suoraan
osa arvonlisiiveron tuotosta (liite, kaavio 1) ja on tehty ehdotus luopua koko-
naan palkkasidonnaisista maksuista muiden kuin ansiosidonnaisten etuuksien
rahoittamisessa (Tycinantajan sosiaalivakuutusmaksun kehittflminen 1993, 63).

Rahastointiasteen sflfltely TEL-j iirjestelmdssti

Ellikkeiden rahoituksen perustuminen sekii rahastointiin ettii jakoperiaatteeseen

tuo v[ljyyttii niiiden vtiliseen rajanvetoon. Jakoperiaatteeseen perustuvissa jiir-
jestelmissii tulojen ja menojen erotus siiiitelee puskurirahaston kokoa. Suo-
men yksityisen sektorin palkansaajien eliikejiirjestelm[ss[ (TEL, LEL, TaEL,
MEL) vakuutusteknistii rahastointia voidaan lisiitii ja viihentiiii vakuutusmak-
sun rahastoivien osien siiiitelemiseksi. Vakuutusmaksun jakojiirjestelmiin mu-
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kaiseen osaan vaikuttaa taas puskurina olevan tasausrahaston muutos. Myris

siirrot tasausrahastosta vakuutustekniseen rahastoon vaikuttavat rahastoin-

tiasteeseen.
Suomessa tycieliikkeiden osittaisen rahastoinnin p[iimiiiiriinii on ensisijai-

se sti tasata demografisista tekij riistii jo htuv aa vakuutusmaksun pitkiin aikavii-
lin vaihtelua. Ennen 1990-luvun alun laman syvenemist?i ilmaistiin selkeii ta-

voite lis?itti rahastointia vuoteen 2010 mennessti ja alentaa rahastointiastetta

sen jiilkeen (Tyrieltikerahastotoimikunta 1991, 117). Fyrkimyksenii laskelmissa

on ollut vakiinnuttaa maksu tasolle, jolla se pysyisi tarkastelujakson loppuun.

Rahastoja voidaan kiiyttiH myris vaikeissa suhdannetilanteissa estAmAAn

vakuutusmaksun nousua. lmaus tiistii on vuonna 1994 tehty rahastointiasteen

alentamisratkaisu, kun perhe-eliikkeet siirrettiin kokonaan jakoperiaatteella

rahoitettaviksi. Niiin pystytyttiin osittain hillitsemiiiin vakuutusmaksun
korotuspaineita. Maksun korotuksia on vuosina 1978,1979,1982ja 1994 hil-
litty mytis sallimalla miiZiriiajaksi sovittu vastuuvajaus. Vastuuvajauksen yh-

teydessii on aina sovittu myds takaisinmaksuaikataulusta.
Ns. STAT-tyriryhmiistii (STAT, 1980) lZihtien tehdyissii tytielZikelaskelmissa

on vakuutusmaksu yleensii arvioitu sillii perusteella, ett[ rahastointiastetta

pienennetd[n vuoden 2010 jAlkeen. Niiin on saatu tasoiteffua ikiirakenteesta

aiheutuvaa vakuutusmaksun jyrkk[ii nousua vuosina 20 10-2030 (Tytieliike-

rahastotoimikunta l99l,l9). Laskelmien tarkastelujaksojen takarajana on ol-
lut korkeintaan vuosi 2040,jolloin rahastot laskelmissa olisivat palkkasum-

maan ndhden nykyisen suuruiset ja rahastoja pienentiimiill5 viel[ voitaisiin alen-

taa maksua. Vuonna 1994 julkaistussa laskelmassa maksut arvioitiin aikai-

semmista laskelmista poiketen nykylainstitidiinndn mukaisella rahastoinnilla
myos vuoden 2010 j[lkeen (Sosiaalimenotoimikunta 1994, 43).

Laskelmien ulottaminen niin pitk?ille, ettii maksua ei eniiii rahastointia vii-

hent2imtillii voida pienentiiti, vasta osoittaisi ntiiden kahden laskentatavan py-

syviit vaikutukset maksutasoon. Rahastojen olemassaolo alentaa pysyviisti mak-

sua, kun taas rahastointiasteen alentaminen korottaa alenemisvaiheen jiilkeen

maksun sitii liihemmiis eltikemenoa mitii pienemmiiksi rahastointi jAA. Pysyvii

rahastointi on edullista silloin, kun rahastojen tuottoaste ylittiiA viiestcin ja tuot-

tavuuden yhteenlasketut kasvuvauhdit (Lehto 1993,3). Nykyisellti rahastoin-

ritekniikalla ja oletetulla 3 prosentin reaalikorolla maksu voitaisiin vuoden 2040

jiilkeen pitiiii noin 5 prosenttiyksikkciii pienempiinii kuin pelkiin jakojiirjestelmiin

vallitessa. Tiim?in hetken niikrikulmasta arvioituna tytieliikkeiden rahastointias-

tetta ei siten kannattaisi viihent[ii, pikemminkin lisiitii.
Rahoitusmarkkinoiden kannalta rahastointiasteen alentaminen voi myos

muodostua ongetmalliseksi. Vaikka muutokset olisivat hitaita, merkitsisi ra-
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hastoinnista luopuminen kuitenkin tytieliikerahastojen reaalista purkautumista.
TiimA v[hentiiisi kansantalouden kokonaissiiiistiimistii ellei sitii korvattaisi muun
stiiistiimisen kasvulla. Kokonaissiiiistiimisen pieneneminen taas heikentiiisi
investointien rahoitusmahdollisuuksia ja tuotannon kasvua (Tydel2ikerahasto-

toimikunta 1991, 80). lnvestointien rahoitusmahdollisuudet voitaisiin turvata
ainoastaan siinii tapauksessa, ettd kansantalouden ulkoinen tasapaino olisi
rahastojen purkautuessa mahdollisimman hyvii ja eliikesti?istiimisen viihene-
minen voitaisiin korvata pfliioman tuonnilla.

Julkisen sektorin eliikkeiden rahastointi

Vuodesta 1988 alkaen on kuntien elZikejiirjestelmiissii ja vuodesta 1990 val-
tion eliikejiirjestelmiissii aloitettu rahastointi. Tavoitteena on kartuttaa TEL-
jiirjestelmiin ekikevastuita vastaavat rahastot, mutta ero yksityisen sektorin
eliikevastuisiin on siinti, ettii rahastoja kartutetaan maksutulojen ja menojen
erotuksella eikii vakuutusteknisten laskelmien perusteella. Rahastot ovat luon-
teeltaan puskurirahastoja, joiden kartuttaminen ja purkaminen riippuu vuo-
tui si sta piiiitcik si stii.

Valtion eliikerahaston varat on piiiiosin lainattu valtiolle. Toistaiseksi ra-
hastoa voidaankin pitii[ vain budjettiteknisenf, varauksena, jolla ei ole
reaalitaloudellisia vaikutuksia. Kuntien el2ikkeiden yksityistii sektoria vastaa-

va rahastointi helpottaa ty<ivoimakustannusten vertailua yksityisen sektorin
kanssa ja v[hentiiii kuntien v[lisi[ tulonsiirtoja. Suurin merkitys rahastoilla
on ku ntien investointien rahoitusliihteen?i.

Veronmaksajan kannalta julkisen sektorin eliikkeiden rahastointi merkit-
see verotuksen aikaistamista, kun tulevaisuudessa laukeavia eliikemaksuja pe-

ritiiiin ennakolta. Rahastojen varojen sijoittaminen takaisin julkisen sektorin
alijiiiimien rahoittamiseen merkitsee, ettd el?ikerahastoja vastaava osa julki-
sesta velasta on veronmaksajien kannalta vain nflenniiistii. Vasta ylijiiiim[isen
julkisen sektorin eldkerahastointi voi olla todellista varautumista tuleviin el[ke-
kustannuksiin, jos sijoitusten tuotto ylitt[ii veronalaisten tulojen kasvuvauh-
din.

Julkisen sektorin eliikeikiiuudistuksen hitaan voimaantuloaikataulun seu-

rauksena demografisista tekijtiistii johtuvan vuoden 2030 eliikemenojen huippu-
vaiheen j[lkeen julkisen sektorin eliikerasitus pienenee selviisti enemmtin kuin
yksityisellfl puolella. Ennen huippuvaihetta kertittyjii rahastoja voidaan tiilldin
kAyttaa "menokyhmyn" tasoittamiseen, mikii jakaisi eliikkeistA aiheutuvaa
verorasitusta pidemmiille ajanjaksolle.
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Eldkerasitukseen vaikuttavat tekij tit

Viimeisin laskelma sosiaalimenojen ja eliikemenojen tulevasta kehityksestii

on Sosiaalimenotoimikunnan kevtitillii 1994 julkaistussa mietinnrjssd. Seuraa-

vassa esitetyt luvut sosiaalimenoista ja niiden rahoituksesta perustuvat pAA-

osin t[hiin mietinttitin.

Tuottavuus ja tycillisyys

Taloudellinen kehitys on avainasemassa arvioitaessa tulevia elzikemenoja ja

niiden rahoitusmahdollisuuksia. Tuottavuuden kasvu heijastuu ty<issii k[yvi-
en tuloihin ja siten tulevaan tytieliikkeeseen. Tyrillisyys mliiirittelee
tytieliikkeensaajien lukumiiiiriin ja eliikkeen perusteena olevan tyouran pituu-

den. Kytkentii tyrihiin tekee eliikekustannukset osittain joustaviksi talouskas-

vun suhteen. Viihimmiiiseliikkeen takaaminen v[hentii[ tiitii joustoa. Myds tyo-
ja eliikeajan v[lissii oleva pitkii viive hidastaa talouskasvun heijastumista eliike-

kustannuksiin. Seurauksena on, ettri nopea talouskasvu aina olennaisesti ke-

ventiiii eldketurvan rahoitusmahdollisuuksia.
Eliiketurvan suunnittelun vaatimalla aikajiinteell[ ei kyetii ennustamaan

talouskehitystii. Arviot l[hivuosienkin talouskasvusta vaihtelevat suuresti ja

laskelmat joudutaan perustiunaan kaavamaisiin olettamuksiin tuottavuuden kas-

vusa ja tycillisyyden kehityksestri. Tuottavuuden tuleva muutosvauhti arvioi-

daan menneen kehityksen ja Suomea kehittyneempien kansantalouksien

tuottavuushistorian perusteella. Olettamukset tuottavuuden vuotuisesta kasvusta

ovat tehdyissii sosiaalimenolaskelmissa vaihdelleet yhdestii neljiiiin prosent-

tiin. Vuosin a 1960-1913 tuottavuuden kasvu oli Suomessa keskimiiifiin 4,7 Vo

ja vuodesta lgT3ltihtien keskimii?irin2,2Vo vuodessa. Laskelmien olettamukset

ansiotason kasvusta riippuvat tuottavuuskehityksestii, koska yleensii tyon ja

piitioman viilisen funktionaalisen tulonjaon on oletettu siiilyviin vakiona. Si-

ten tyokustannusten (palkkojen ja ellike- ym. viilillisten kustannusten) kasvu

vastaa tuottavuuden kasvuvauhtia.
Tycivoirnan tarjontaennusteet perustuvat viiestdennusteisiin ja vakioituihin

tydvoimaosuuksiin. Kaikissa laskelmissa on tuottavuuden kasvuvauhdista riip-
pumatta p[iidytty tarkastelujakson lopussa tiiystytillisyyteen. Tliystydl-
lisyystasona on aikaisemmin pidetty 3 prosentin tycittcimyyttii, Sosiaalimenotoi-

mikunnan laskelmissa tycivoima on tiiyskiiytrissf,, kun tyottdmdnd on 5 pro-

senttia tyovoimasta. Eri kasvuvaihtoehdoissa on parempi tuottavuuden kehi-

tys srieinn rinmukaisesti j ohtanut parempaan tycilli syyteen.
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Taulukko 2 El2ikerasituksen riippuvuus tuottavuus- ja tycillisyysoletta-
muksista. Eliikkeiden (tyti- ja kansaneliikkeet) osuus brutto-
kansantuotteesta, prosenttia (Sosiaalimenotoimiku nta 199 4,
16 ja 35)

Vaihtoehto
Perus N Hidas

Tuottavuuden kasvu Valv 1994-2030 1,6
Tytillisyys, keskim.1994-2030, I 000 h. 2190
Tytittdmyysaste, keskim.1994-2030. Vo 10,7
Eliikemenot 7o BKT:sta

1994 l4,g
2010 17,3
2030 18,8

2,1
2272

8,2

14,6
15,2
17,l

1,1
2r05
13,4

15,0
l8,g
19,6

Taulukosta 2 niihd[iin, ettd elakemenojen jousto tuottavuuden vaihdellessa
ei riitt[v iisti vakioi el iikemen oj en kansan tuo teosuutta : hidas tuottavuuden kasvu
johtaa selviisti suurempaan eliikemenojen kansantuoteosuuteen, vaikka huo-
nompi tycillisyys johtaakin pienempiin tydeliikemenoihin. Yhden prosenttiyk-
sikcin ero tuottavuudessa johtaa noin 2 prosenttiyksikdn eroon eliikemenojen
kansantuoteosuudessa vuonna 2030.

Tuotannon miiiirii kansantaloudessa on laskettu tuottavuuden ja tydllisyy-
den perusteella. Sama tuotannon m[tirti voidaan kuitenkin saada aikaan kor-
kealla tuottavuudella ja pienellii tyrillisten mii2iriillti tai heikommalla tuotta-
vuudella mutta suuremmalla tycillisten m[?iriillii. Tiillaisia vertailulaskelmia
sosiaali- ja elZikemenoista ei ole tuotettu, mutta tyotttimyyden kustannukset
johtanevat edellisessii tapauksessa suurempiin sosiaali- ja eliikemenoihin kuin
tflystycillisyyden v allitessa.

On esitetty mycis arvioita, ettii tulevaisuudessa lyhyet tyosuhteet, vajaat
tyourat ja osa-aikainen tyciskentely tulevat listiiintymiiiin. Pysyvii suur-
tycittcimyys todenniikrjisesti tuleekin johtamaan yhli useampien tyourien
rapautumiseen. Niiiden henkild,iden tulevan eliiketurvan osalta menetykset ovat
silti marginaalisia verrattuna tyrittdmyydestfl aiheutuviin nykyisiin toimeen-
tulo-ongelmiin. Eliikej?irjestelmiin kannalta tydttrimyys vaikeuttaa eliikkeiden
nykyistii rahoitusta ja viihentiiii kiinnostusta eliikeajan toimeentulon jiirjestii-
miseen nykyisten ongelmien puristuksessa. Nyt koettu tycitt<imyys kuitenkin
pienentiiii tulevia ty<ieliikekustannuksia ja myris keventiiii tulevaa eliikerasitusta,
jos tuotannonmenetykset eiviit ole pysyviii.
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Iktirakenne

Mtiiirii[vti demografinen tekijii el2ikemenon kasvua ennustettaessa on yli 65-

vuotiaan viiestcin osuuden kasvu. Suomessa eliikeikiiisen vdestcin suhde tyii-
iktiiseen vliesttitln kasvaa erityisesti vuoden 2010 j?ilkeen, koska syntyneiden

miiiirii on 1940-luvun lopun ikiiluokista liihtien ffendinomaisesti pienentynyt
ja pienentymisen odotetaan edelleen jatkuvan (kuvio l). Toinen vtiestriosuuteen

vaikuttava tekijii on kuolevuuden viiheneminen, mikii johtaa 65 vuotta tiiyttii-
neiden odotettavissa olevan elinajan pitenemiseen viel[ nykyisest[.

Kuvio I Syntyneet 1900 - 1993 ja ennuste syntyneiden lukumiiiirtistii
1994 -2040 sekii viiestd syntymtivuoden mukaan vuonna 1994
(Vtiest<itilastot ja Kelan viiestdennuste).

Tuhansia
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Vanhuuseliikerasitusta kuvataankin yleisimmin huoltosuhteella, joka las-

ketaan perinteisesti 65 vuotta t?iyttiineiden ja l5 - 64-vuotiaan tyoik[isen vzies-

tcin lukumtiririen suhteena. [kiirajat vaihtelevat eri yhteyksissii, mutta parhai-

ten nykyisen tydssiikaynnin ja eliikkeelle siirtymisen ottaa huomioon suhde,

jossa verrataan 60 vuotta tiiyttAneitd 20 - 59-vuotiaiden lukumii?iriiiin (Finan-

cing Retirement in Europe 1993, l3). T[miin suhteen kehitys mii[riiii varsin

tarkoin eliikerasituksen kasvun vuoden 2030 huippuvaiheeseen ja sen jiilkeen

tapahtuvan laskun (kuvio 2). Edellytyksenii on, ettii viiestrirakenne siiilyy
ennustettuna eikii tuottavuudessa tai tytillisyydessii tapahdu olennaista muu-

tosta.
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Kuvio 2

70%

30Y"

20%

10%

60 vuotta tiiyttiineiden lukumiitiriin suhde 20 - 59-vuotiaaseen
tytiikiiiseen viiesttjcin vuosina 1960 - 2040 (yhteniiinen viiva, va-
sen asteikko, Kelan vziesttiennuste) ja eliikemenon osuus
bruttokansantuotteesta (katkoviiva, oikea asteikko, Sosiaalimeno-
toimikunta 1994 ja Eltiketurvakeskuksen laskelmat).
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Syntyneiden miiiiriit eiviit suoraan ennusta tulevia tycillisten ja el2ikeliiisten

miitiriii, koska muuttoliike voi huomattavastikin vaikuttaa ikiiluokkien kokoon.

Sodan j[lkeen syntyneet suuret iktiluokat ovat muuttoliikkeen ja viihemmiissii

miiiirin mycis kuolevuuden vuoksi pienentyneet noin l2 prosentilla (kuvio l).
Kansantaloudelta on jiiiinyt heidiin ty<ipanoksensa saamatta, mutta taytta
eliikettiikiitin ei heille aikanaan tule maksettavaksi. Hyvin pitkiillti aikav2ilillti
syntyvyydellii on olennainen merkitys eltikejiirjestelmtin rahoitukselle, koska

se lisiili maksajien mtitirtiti ja siten ratkaisee kulloisenkin tycissii olevan suku-

polven luottamuksen omien eliikkeittensd saamiseen (Lehto 1993,6).
Muuttoliike voi syntyvyyden tavoin tulevaisuudessa merkitt[viisti vaikut-

taa eliikerasituksen ajoittumiseen. Esimerkiksi vuodesta 2010 alkaen toteutuva

vuotuinen 15 000 henkilon nettomaahanmuutto kasvattaisi tytillisten lukumiiii-

rrirl vuonna 2030 jo 310 000:lla edellyttiien, ettii maahanmuuttajat tycillistyv[t
(Sosiaali- ja terveysministeriri 1991, 113). Lisltuotanto helpottaisi silloista
eliikkeiden rahoittamista, mutta maahanmuuttajien eliikkeet lisiiiivflt kustan-
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nuksia taas mydhemmin. Maahanmuutto tuo pysyviin helpotuksen vain, jos

se jatkuu vuodesta toiseen (Lehto 1993,20).
Viime vuosina monissa maissa tulonsiirtojtirjestelmiii on pyritty arvioimaan

sukupolvinflkrjkulmasta. Piiiiasiassa on kiinnitetty huomiota eri ikiiisten julki-
selle sektorille maksamien ja saamien tulonsiirtojen suhteeseen. Sukupolvien
viilinen oikeudenmukaisuus edellyttiiisi, ettii eri ikiiisten nettomaksut olisivat
suunnilleen samansuuruiset ja ettii tuleville sukupolville ei siilytetii olennai-

sesti suurempaa maksurasitusta kuin nykyisillZi sukupolvilla on. Suomessa su-

kupolvien viilistfl tulonjakoa arvioivia laskelmia on tehnyt valtioneuvoston

kanslian asettama Sukupolvity<iryhm[. Laskelmat osoittavat, ettii talouden

kasvuvauhdilla on ratkaiseva merkitys nykyisten nuorten ja tulevien sukupol-

vien suhteellisen tulotason kannalta (Valtioneuvoston kanslia 1994,99). Tiimti

perustelisi el?ikekustannusten tiukempaa kytkemistfl talouden kasvuvauhtiin.

Ktiyttrikelpoisin viiline tiih?in kytkentiiiin olisi eliikkeiden indeksiturva. Nykyi-
nen tyoeliikkeiden ansiotasosidonnaisuus tasoittaa tuottavuuden vaihteluista

aiheutuvia eliikerasituksen muutoksia, mutta se ei reagoi tytillisyyden
vaihteluihin.

Suomen ikiirakenteen kannalta on huomattaya, ettA Syntyvyyden tren-

dinomainen aleneminen tekee kaikista ik[luokista seuraavien silmissf, suuria
ja tulonsiirrot n[ille sukupolville ovat suurerrunat kuin teoreettisessa tasapaino-

vriestrissii. Siirtolaisuudesta ja suuriinkin ikiiluokkiin kohdistuvasta lamavuosien

tyrittomyydest[ johtuu , etta 1940-luvun lopussa syntyneiden ikiiluokkien "suu-

ruus" on eliikekustannuksilla mitaten yleisesti luultua pienempi. Taulukossa 3

on verrattu eri kohorttien osuutta tulevista eltikekustannuksista.

Taulukko 3 Kahden 5-vuotiskohortiq ty<ieliikemeno vuosina 2000 -
2060, prosenttia B KT: sta'

1946 - 1950
-syntyneet

t966 - 1970
-syntyneet

Tycieliikemeno
yhteensti

2000
20t0
2020
2030
2040
2050
2060

0,5
2,8
3,1
))
0,7
0,0
0

0,0 1

1

1

I
I
1

6
I
1

I
5
9
5

1

0,
J,
4,
5,
4,
3,
3,

0,1
0,3
1,6
2,6
1,7
0,6

2 Elaik.r"nolaskelmat perustuvat Elilketurvakeskuksen Suururittelu- ja laskenta-
osastolla Timo Korpelan tekemiin laskelmiin
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S uurten sod anj iilkeisten iktiluokkien v anhuu seliikkeiden "ylim?iiiriiinen" vai-
kutus tytieliikemenossa on enimmilliiiin puolen prosentin luokkaa bruttokan-
santuotteesta. Varhaiseliikkeiden alkavuuksien pieneneminen ja julkisen sek-

torin eliikeiktiuudistuksen hidas voimaanrulo ntikyviit kuitenkin laskelmissa suu-

rempana kohorttien viilisenii erona (1,2 prosenttiyksikkciii) niiden ollessa 60-
64-vuotiaita vuosina 2010 ja 2030.

El?iketaso

Suomen tyt eliikejiirjestelmiin voimaantulovaihe merkitsee, ettii eliikekannan
keskieltike tulee kasvamaan niin kauan kuin vajaaseen karttumaan perustuvia

eliikkeit?i maksetaan. Voimaantulovaihe ulottuu vuoden 2030 jAkeiseen ai-
kaan. Keskieliikkeen kasvu riippuu osaltaan eliikkeiden indeksisidonnai-
suudesta. Taulukossa 4 on Sosiaalimenotoimikunnan arvioiman nykylainsiiii-
diinncjn mukaisen keskieliikkeen kehitys suhteessa keskipalkkaan perusvaih-
toehdon olettamusten mukaisena. Vertaaminen keskipalkkaan on perusteltua
tiiy styrillisyydess?i.

Taulukossa 4 el?iketasoa on verrattu myds henkilciti kohti laskettuun kansan-

tuotteeseen, mikii olisi suurtydttdmyyden vallitessa parempi vertailukohta. Mo-
lemmat korvaustasot ovat suunnilleen samansuuruisia. Taulukosta niihd?iiin,

ettii henkilciti kohti laskettuun kansantuotteeseen verrattaessa eldkkeen kor-
vausaste on suurempi kuin keskipalkkaan verrattaessa niin kauan kuin tytitto-
myys laskelmassa pysyy tAystytillisyystason tycittrimyyttf, suurempana.

Taulukko 4 Keskimiiiiriiisen bruttoelZlkkeen suhde keskipalkkaan ja hen-
kildii kohti laskettuun bruttokansantuotteeseen I 990 - 2030,
pro senttein a ( S o siaalimenotoimikunnan aineisto)

Ke skiel iike/ke skipalkka
Perus Kasvu Hidas

Keskiel?ike/B KT henkiki[ kohti
Perus Kasvu Hidas

1990
2000
2010
2020
2030

53
57
56
55

42
54
59
58
58

54
60
59
59

45
58
60
55
55

54
53
53
52

63
65
59
57

Viihimmiiiseliikkeen olemassaolon ja tyrieltikkeiden indeksisidonnaisuuden
vuoksi suhteellinen ekiketaso on sit?i korkeampi mitii hitaampi on talouskas-
vu. T[mii on perusteltua siksi, ettii hitaan talouskasvun seurauksena
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viilttiimiittcimyyshytidykkeiden osuus kulutuksesta on suurempi kuin nopeam-

min kasvavassa taloudessa. Hitaaseen kasvuun yhdistyv[ tyrittomyys merkit-

see kuitenkin, ettii eltikkeen henkeii kohti laskettuun kansantuotteeseen ver-

rattu korvaustaso muodostuu suhteellisen korkeaksi. Jos nettokorvaustasot ha-

lutaan pitiiii ennallaan, tulojen uudelleenjakoa pittiii verotuksen avulla muut-

taa. Korvaustason muuttaminen kaiken varalta alentamalla eliikekarttumaa ja

pienentiimtillti eliikkeen tavoitetasoa olisi radikaali toimenpide, joka murtaisi

nykyisen eltikejiirjestelmiin perusteita (Sosiaalimenotoimikunta 1994, l16-
118). Sen sijaan el2ikepalkan miiiiriiytymisperiaatteiden ja indeksiturvan

muutoksilla keskimiiiiriiist[ eliiketasoa voidaan pienent?i[. Muutoksilla voitai-

siin parantaa toisaalta eliikkeiden rahoituspohjan ja eliikkeiden viilistii kytkentiiii
ja toisaalta turvata eliikejiirjestelmiin joustavuus talouden suhdannevaihteluissa

(S osiaalimenotoimiku nta 199 4, 128).

Tycieliikkeiden nykyinen puolittainen ansiotasosidonnaisuus merkitsee, ettA

tuottavuuden ja palkkatason nopea kasvu johtaa suurempiin eliikkeisiin kuin

siinii tapauksessa, ettii tybllisyytt[ ylliipidettiiisiin hillitsemiillii palkankorotuk-

sia. Nopean ansiotason kasvun vallitessa keskiel?ikkeen suhde keskipalkkaan

tulee kuitenkin olemaan pienempi kuin jiilkimmiiisesszi tilanteessa.

Julkisen sektorin tytieliiketurvaan tehdyt muutokset alkavat hitaan voimaan-

tuloaikataulun vuoksi vaikuttaa alkavien eliikkeiden tasoon ja myos eliike-

menoon vasta vuoden 2010 jiilkeen. Muutoksen t?iysimiiiiriiinen voimaantulo

tekee vuoden 2030 jiilkeen tapahtuvan eltikerasituksen laskun aiemmin arvioi-
tua suuremmaksi. Siiiistilvaikutuksiksi on arvioitu vuonna 2030liihes prosentti

bruttokansantuotteesta (Sosiaalimenotoimikunnan v:ilimietintri 1993,34).

Eliikkeelle siirtyminen

Tehdyt eliikemenolaskelmat perustuvat kaavamaisiin olettamuksiin

varhaiseliikkeiden alkavuuksien vakioimisesta tietylle, yleensii nykyiselle ta-

solle. Muutokset etuudensaajissa riippuvat siten varhaiseliikeik?iiin tulevien ikii-
luokkien koosta. Varhaisel?ikekustannusten huippu ajoittuu vuoden 2010 tie-
noille. Viiestcin terveydentilan kohenemisen ei arvioida merkittiiviisti vaikut-

tavan varhaiseltikkeiden alkavuuksiin, koska mytis tydn vaatimukset kohoa-

vat.
Eliikekustannuksiin vaikuttaa merkitttiviisti se, missd vaiheessa tydura p?itit-

tyy eliikkeelle siirtymiseen. Kuviosta 3 niikyy vanhuuseldkkeiden osuus

kokonaisekikemenosta vuosina 1960 - 1993 ja laskelma t?imtin osuuden ke-

hittymisestri vuoteen 2030 mennessri. Ennen TEL-jiirjestelmiin voimaantuloa
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Kuvio 3 Vanhuuseliikkeiden osuus kokonaiselzikemenosta vuosina 1960 -
2030 (ElAketurvakeskuksen tilastot ja Sosiaalimenotoimikunta
1994,liite 1).
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noin kaksi kolmannesta eliikemenoista maksettiin vanhuuseltikkeinA. Vuoteen
1975 saakka tyrikyvyttdmyyseliikkeiden kanta kasvoi vanhuuseliikkeiden kan-
taa enemmf,n. Tasaantumisvaiheen jtilkeen eliikeikiiuudistus pienensi uudel-
leen vanhuuseltikkeiden osuutta 1980-luvun loppupuolella. Sodan jiilkeen
syntyneiden iktiluokkien siirtyessl vanhuuseliikkeelle osuus tulee kasvamaan
ja vanhuusel?ikemeno tulee eliikekustannuksissa jiilleen mfliir?iiivtiksi, jos 65

vuoden yleinen vanhuuseliikeikii siiilyy. Yleisen el2i.keiiin korottaminen vai-
kuttaisi el2ikelajien viilisiin lukumiiiiriisuhteisiin. Kustannuksiin ja keskimiiiiriii-
seen eliikkeelle siirtymisikii[n sillti voidaan vaikuttaa sit[ enemmfln mitzi suu-
rempi osa on tyrissti saavuttaessaan eltikeiiin.

Tauluko sta 5 niihdiiiin, ettti eltikkeelle siirtymi sen lykkiitintymi sellii saavu-

tettaisiin merkittiiviii kustannussiiiist<ijii. Kolmen vuoden lykktiiiminen siitis-

tiiisi jo 10 prosenttia eltikemenoista. El?ikemenojen osuus kansantuotteesta
pienenisi suhteessa vieliikin enemmdn, koska laskelmassa on oletettu tydllisten
mii?iriin vastaavasti kasvavan.
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Taulukko 5 Es imerkkil askelma eliikei iin korottami sen j a v arhai seliikkei-
den alkavuuksien pienenemisen vaikutuksista vuonn a 2030
( S o siaalimenotoimikun ta 199 4, 84)

Bo Lundqvist

Kansan-
eliikkeet

Tyrieliikkeet

Tytilliset
Eltikkeet -160 000

+120 000

-150 000

Eliikemenot
milj.mk
7o eliikkeistti
%o BKT:sta

Laskelmassa on yleistii eliikeikiifi ja varhaiseltikkeiden iktirajoja korotettu yhdell[ vuo-
della vuosina 2010, 2020 ja2025. Varhaiseliikkeiden alkavuuksia on pienennetty noin
40 prosentilla, jolloin yhdessii elZikeikien korotusten karssa keskimiiiiriiinen elilkkeelle-
siirtyminen lykklytyy kolmella vuodella.

Ikliiintyviin tytivoiman kysynn[ssti ja tarjonnassa taloudelliset seikat ovat

ratkaisevia. Tydnantajan kannalta ffirkeAa on palkan ja tuottavuuden suhde:

jos palkkaus ei reagoi ikiiiintymisest,i aiheutuvaan tuottavuuden laskuun,

ikiiiintyneen tydllisttiminen ei yksittiiisen tydnantajan niiktikulmasta ole

kannattavaa. Tyotttimyys ja tarjolla oleva yapaa tyiivoima lyhentiiii tyiinanta-
jan aikahorisonttia tiitii vertailua teht?iessii. Mitti helpommin ty<ivoimaa on tar-

vittaessa saatavissa sitii herkemmin suhdannevaihtelujen annetaan niikyii hen-

kikistcin miiiirissii ja eliikkeelle tydntiiviit tekijiit voimistuvat. Tuotannon no-

peaan kasvuun yhdistyv[t tyrin sisiilldn suuret muutokset saattavat myds olla
eliikkeelle tyrintiivti tekijti, jos ikiiiintynyt tyirvoima sopeutuu huonosti muu-

toksiin.
Tycinantajan niikrikulmasta on merkityst[ mycis sillii, ett?i yli 50 henkilciti

tydllisttiviin tydnantajan TEl-maksu riippuu ty<intekijtiiden iktirakenteesta.

Nuorten tyrintekij<iiden kilpailuasema on tiill<iin parempi. Vaikka elilkemaksun

ikiiriippuvuus on olennaisesti pienempi kuin suoraan riskiii noudattava maksu

olisi, nuoren ja vanhan ty6ntekij[n eliikemaksujen ero on 5 - 10 prosenttiyk-

sikkciti (Eliikekomitea 1990, 1991,209-210). Tasamaksuperiaatteen laajempi
soveltaminen parantaisi ikiiiintyneen tycintekijiin kilpailuasemaa tytimarkkinoil-
le ja osaltaan keventf,isi eltikkeelle siirtymiseen kohdistuvia paineita.

Tydntekijiin kannalta merkityksellistii on vapaa-ajan arvo suhteessa

eliikkeelle siirtymisen aiheuttamaan tulonmenetykseen: jos vapaa-aikaa arvos-

retaan riittiivtisti, tydllistyminen ei kiinnosta ja elZikkeelle vet?iviit tekijiit vah-

vistuvat. Tydkyvytttimyysel?ikkeiden tason pienentdminen leikkaamalla ns.
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tulevan ajan oikeutta vaikuttaa ttih?in arviointiin kasvattamalla tulonmenetystti.
Toinen muutossuunta on osa-aikaekikkeen yleistyminen, mikii tekisi mahdolli-
seksi aikaisempaa paremmin sovittaa yhteen tydnantajan ja tydntekijiin tar-
peet ja alentaa eltikekustannuksia. Edellytyksend on, ettA sit[ k[yttiivtit muus-
sa tapauksessa kokonaan eltikkeelle siirtyvlit. Sfiistci2i ei synny, jos osa-aika-
eliikettii kiiyttiiviit ttiysin ty<ikykyi set ty 6 aj an lyhenttimiseen.

Verotus

Tytiel[ke maaraytyy bruttotulojen mukaan. Eliikeliiisten ja tyciss[kiiyvien
toimeentuloja verrataan kuitenkin nettotulojen avulla. Eliikej?irjestelmtin as-

teittainen voimaantulo sekii progressiivinen verotus merkitsee, ettii el?iketulojen
keskimii2iriiinen veroaste on kasvanut ja tulee kasvamaan koko pitkiin voimaan-
tuloajan. Veroasteikkojen ja viihennysten muutokset vaikuttavat el?ikkeiden
nettomAiirAiseen korvaustasoon, koska tycisstikiiyvien ja el?ikel[isten verotus-
ta on muutettu eri tavalla.

Taulukko 6 Esimerkki kokonaisekikkeen korvaavuustasojen muuttumi-
sesta vuosina 1976-1994. Palkka vuonna 1994 on 9 000
mffik, defl atoitu TEL- indeksillii, yksiniii sen henkilcin alka-
va eltike (Eliiketurvakeskuksen esimerkkilaskelmat vv.
1976 - 1994)

Tyrissii 1.7 .1962 alkaen
brutto netto

60 7o:n tydeliike
brutto netto

t976
1980
1985
1990
t994

46
47
50
s0
53

65
65
64
64
63

62
60
66
63
65

79
77
75
73
70

Taulukossa 6 on esitetty kokonaiseliikkeen korvaustasot yhden esimerkki-
tapauksen avulla. Eliikekarttumaan tai vtihimmtiism?iiir?iiin perustuva teoreetti-
nen eldke on vuodesta 1976 kasvanut bruttotasolla 46 prosentista 53 prosent-
tiin palkasta. Se tulee tiimiin vuosikymmenen kuluessa edelleen kasvamaan
tavoitetasoiseksi. Nettokorvaustason muutos on sen sijaan ollut vtihiiisempi
eli kolme prosenttiyksikkri?i. Veromuutosten vaikutus niikyy selvimmin
tavoitetasoisen kokonaisellikkeen korvaustasoissa. Vuodesta I97 6
bruttokorvaustaso on supistunut pari prosenttiyksikkriii, koska kansaneldkkeen
pohjaosa jiili jiilkeen palkkakehityksestii, mutta nettokorvaustason muutos on
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ollut periiti 9 prosenttiyksikkci[. Piiiiasiallisena syynri on veroprogression
lieveneminen keskituloalueella ja eldkkeensaajien sosiaaliturvamaksujen nos-

taminen. Luopuminen progressiivisesta tuloverotuksesta kokonaan johtaisi sii-
hen, ettii kokonaiseldkkeen brutto- ja nettokorvaustasot olisivat samat.

Eliikemenojen kasvun tytissiik[yvien toimeentuloon kohdistaman kustannus-

rasituksen arvioinnin kannalta viilittdmien verojen kohdentuminen toisaalta
palkansaajiin ja toisaalta eliikelZiisiin on ratkaisevassa asemassa. El?ikkeensaa-
jien ja palkansaajien lukumtiliriisuhteen muutos ja paraneva eliiketaso vaikut-
tavat tuleviin suhteellisiin veroasteisiin. Nyt palkansaajien keskimtlilriiinen
tuloveroaste on 32 Vo ja elakkeensaajien 24 Vo. Nykyisillii veroperusteilla ja
verotaulukoiden sitomisella ansiotasoindeksiin eliikkeensaajien veroaste tuli-
si vuoteen 2010 mennessii kohoamaan 30 prosenttiin. Siten merkitt2lvii osa

tyrieliiketurvan voimaantulovaiheesta aiheutuvasta eliikemenojen kasvuso oh-
jautuu veroina valtion ja kuntien budjetteihin. El2ikkeista aiheutuva todelli-
nen rasitus tyrissiikiiyville muodostuu selvtisti pienemm[ksi kuin bruttomti?i-

riiisin[ lasketut luvut antavat ymmiirtiili. Jos keskim?iiiriiinen kaikille tulolajeille
laskettu tuloveroaste pysyisi nykyisenti, eltiketuloista kertyviin veron kasvu
sallisi palkansaajien verotuksen lievenemisen noin 1,5 prosenttiyksikcillii vuo-
teen 2010 mennessa3.

Lopuksi

Vaatimukset eliikejiirjestelmien uudistamiseksi ovat tyypillisi2i kaikille
teollistuneille maille. Myiis Suomessa eliikkeensaajien lukumiiiir?in kasvu ai-
heuttaa eliikkeiden rahoitusjlirjestelmille paineita, joihin talouspoliittisessa kes-

kustelussa on reagoitu eliikkeiden leikkausvaatimuksilla. Vanhuuden, tydky-
vytttimyyden ja huoltajan kuoleman aiheuttamaan turvan tarpeeseen on kui-
tenkin vastattava eikii ole kyetty osoittamaan, ett[ Suomen nykyinen
kokonaiseldketurva olisi tavoitteiltaan ylimitoitettu.

Vuoden 1994 alusta toteutetut muutokset elilketurvaan vaikuttavat merkit-
tiiviisti tuleviin eliikekustannuksiin. Suurin merkitys on julkisen sektorin el?ik-

keiden leikkaami sella yksityi sen sektorin eliikkeiden tasolle. Kustannuksia edel-

leen alentavia tarkennuksia eliikkeiden miiiiriiytymisperusteisiin - eliikepalkan
miiiir?iytymi seen, indeksiturv aan j a tytikyvytt<imyyseliikkeiden ta so on - ollaan
mytis valmistelemassa. Muutosten tavoitteena on parantaa eldkemenon ja
eliikkeiden rahoituksen vastaavuutta ja lisiitii eliikekustannusten joustoa talou-

3 V".o^t"arviot perustuvat EI iiketurvakeskuksen Suunnittelu- j a laskentaosastoll a
Arto Laesvuoren tekemiin laskelmiin
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den suhdannevaihteluissa. Muutokset eivtit vaikuta Suomen nykyisen eliike-

turvan perusrakenteeseen, mutta ne voivat lisiitii halukkuutta tiiydenttiii pakol-

lista eliiketurvaa yksiltillisten tarpeiden mukaan. Yksityisten vakuutusten suo-

siota kasvattanee mycis eldketurvan leikkauskeskustelun aiheuttama epzivar-

muus.
Kokonaiseliiketurvan rakenteen aktiivinen muuttaminen yksil<illisten vakuu-

tusten suuntaan purkamalla olennaisesti lakisiiiiteistii turvaa johtaisi eliikkeen-

saajien viilisen eriarvoisuuden kasvuun. Vapaaehtoinen eliikesiiiistiiminen ei

laman jiilkeisinii kasvun vuosina voi kilpailla entistli avoimempien markki-
noiden houkutuksien kanssa kilpailtaessa kuluttajien tulonkiiytdstii.
Tiiydent[v?iii vanhuudenturvaa vaille jiiisiviit siten juuri ne, joiden eliikeajan
kulutusta lisiiel?ike parhaiten tukisi.

Suomen erityispiirteenii on varhainen el?ikkeelle siirtyminen, jonka v[hentii-
minen suurtytittdmyyden vallitessa ndyttaa vaikealta. Jotta eliikekustannuksia
voitaisiin viihentiiti ensi vuosituhannella, on tiirketiii, ettii jo liihivuosina kiy-
detiiiin keinot tyossA pysymiseen ja eliikkeelle siirtymisen lykkiiiimiseen. Eliike-

ratkaisujen ktiyttri tyrittrimyyden viihent?imisessii vie ojasta allikkoon.
El2ikkeiden rahoituksessa vuonna 1993 kiiyttorinotettu tydntekij[n tytielii-

kemaksu oli merkittiivii tydeliiketurvaa vahvistava avaus. Vakuutettujen mak-

sun kasvu ja integroituvat rahamarkkinat vaikuttavat eliikkeiden rahastointiin.

Sijoitusten riskit ja korot nousevat totuttua keskeisemmiksi sijoitusp?iiitdksi[
tehttiessf,, jolloin kansainviilistyminen tuo mahdollisuuksia hajauttaa eliikejiir-
jestelmiin sijoitusriskiti. Rahaunionin toteutuminen kiinnitt[isi Suomen mata-

lan inflaation tavoitteeseen, mikii hyddyttiiisi rahastoivaa eltikejtirjestelmiiti ja
alentaisi vakuutusmaksuj a.

Rahastointi on jakojiirjestelmii?i edullisempi tapa jiirjestflii elilkkeiden ra-

hoitus, koska tydiktiisen viiestdn kasvu on pysiihtynyt ja tuottavuuden kasvun

arvioidaan jtiiiviin menneitd vuosikymmeni?i pienemmiiksi. Viihint?i[n
nykyisentasoisen rahastoinnin s[ilyttiiminen on vAltt6m6t6ntA, jotta tyci-

eltikejiirjestelmii kykenee selviytym[iin kasvavista eliikekustannuksista. Ny-
kyisistii tilapiiisistii ongelmista selviydyttyii tulisi rahastointia mahdollisuuk-
sien mukaan lisiit?i.

Tytieliikkeiden ja kansanel?ikkeen muodostaman kokonaiseltiketurvan kan-

nalta joudutaan arvioimaan palkkaperusteisen ja muun rahoituksen viilinen suh-

de. Tytieliikkeiden v aku utu sluo nne tulee enti se stiiiin koro stumaan tytintekij tin

maksuosuuden kasvaessa ja kansanel?ikkeen tehffivZiksi jtiii nykyistii selvem-
min eliikkeensaajien vlhimmiiistoimeentulon takaaminen. Muun kuin tydst[
karttuvan eliiketurvan rahoittaminen yleisellii verorahoituksella keventiiisi
tyovoimakustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. Suomessa kuten muissa-
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kin Pohjoismaissa joudutaan integraation kiinteytyessii ainakin vlilillisen ve-
rotuksen osalta kasvavaan veroasteiden alentamispaineisiin. Ne vaikuttavat
viiistZimtitffi mycis sosiaaliturvan rahoitukseen. Kiiytcisszi olevan arvonlisiipoh-
jaisen verotuksen rinnalla on kansainviilisesti yhil enemmdn mm. EU:n ko-
mission piiriss[ osoitettu kiinnostusta uusien ympiiristtiverojen k[yttcidn j ako-
j iirjestelmiillii rahoitetun sosiaaliturvan rahoituksessa.
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Liite: Eliketurvan rahoitus

El ?ikkeen saaj ien kokon aiseliike muodo stuu tyti uraan perustuv asta tydeliikkee stti
ja vtihimmiiiseliikkeen takaavasta maassa asumisen perusteella maksettavasta

kansaneliikkeesffi. Tyrieliikettii karttuu erikseen yksityisellti sektorilla palkan-

saajana tai yrittiijiinii toimimisesta sekd jukisella sektorilla valtion ja kuntien
tydskentelyn perusteella.

Kansaneliikkeiden rahoitus on hoidettu jakojtirjestelmiinii siten, ettd tyrin-
antajien ja vakuutettujen maksut seka kuntien ja valtion kustannusosuudet kat-
tavat kunkin vuoden eltikemenon (kaavio l). Vuodesta 1993 on ellikkeiden
rahoitukseen ohjattu listiksi osa liikevaihtoveron tuotosta ja tiiyskorvausperi-
aattee seen liittyv ii tapatuma- j a liikennevakuutuslaitoksilta peritty maksu. V al-

tion takuusuoritus varmistaa kansaneliikevakuutuksen maksuvalmiuden.
Valtion eliikelain (VEL, 1966) mukaisia tydeliikkeit?i varten on Valtion

eliikerahasto, johon keriitiiZin tyrinantajien ja tyrintekijdiden eliikemaksuja val-
tion virastoilta ja laitoksilta, liikelaitoksilta, yksityisiltii valtionapulaitoksilta
ja ns. VAlTAvA-laitoksilta (kaavio 2). Rahaston tuloja ovat myds lainojen
korot sekii TEl-laitosten suorittamat maksut yhticiitettyjen ja TEL-jiirjestel-
mtiiin siirtyneiden valtion laitosten TEL-tasausmaksun perusteella. Rahastosta

varoja siirretiiiin valtion talousarvioon j a valtiokonttori maksaa tycieliikkeet.
Valtion vanhan eliikejiirjestelmf,n el?ikkeet valtiokonttori maksaa suoraan ta-

lousarviosta.
Kuntien palveluksessa olevien kunnallisten viranhaltijain ja tytintekijiiin

eliikelain (KVTEL, 1964) mukaisia tyrieliikkeitii hoitaa Kuntien eliikevakuu-
tus, jonka rahoitus koostuu tycinantajan ja tydntekijdn maksuista (kaavio 3).

Jiisenyhteistijen maksut riippuvat jossain miiZirin henkikikunnan el[keikiija-
kaumasta ja niihin sisiiltyy mycis v[hiiinen omavastuuosuus tydkyvytttimyys-
ja tyrittrimyyseliikkeistii. Muita tuloja ovat rahaston sijoitusten tuotto, valtion
eriii st?i eliikkei stii maksama korv au s j a tytittcimyyskas sojen ke skusk as san maksu

tydttdmyyslisistii. Kuntien vanhojen eliikejiirjestelyiden rahoitus hoidetaan
suoraan kuntien menoista.

Yksityisen sektorin TEl-rahoitusjiirjestelmiin piiriin kuuluu tycintekij?iin
eliikelain (TEL, 1962),lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien ty<intekijiiin elilke-
lain (LEL, 1962), eriiiden tyrisuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien
eliikelain (TaEL, 1986) sekii merimieseliikelain (MEL, 1956, mukana TEL-
rahoitusjiirjestelmrissZi vuodesta l99l) mukaisen eliiketurvan rahoitus. TEL:n
mukaista toimintaa harjoitti vuoden 1993 paattyessii 7 vakuutusyhtidffi, 48

eliikesiiiitiotii ja l0 eliikekassaa. Kunkin muun lain, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n
mukai sta toimintaa harj oittaa sitri varten perustettu eliikel aito s.
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TEL-jiirjestelmiissii tyonantajien ja ty6ntekijriiden (MEL:ssa myris valtion)
maksama vakuutusmaksu jakautuu rahastoitaviin maksunosiin ja jako-
jiirjestelmlin mukaiseen tasausosaan (kaavio 4). Viihinttitin 50 tytintekijtin va-

kuutuksissa vanhuuseliikemaksu riippuu tyrintekijriiden itistii ja sukupuolesta,

v[hinttitin 300 tyontekijiin vakuutuksessa tytikyvyttcimyysmaksu riippuu osit-

tain ja yli 1000 tytintekijtin vakuutuksissa kokonaan tytinantajan
tyrikyvyttdmyystuloksesta. Mycis tyrittcimyyseliikkeissii suurtycinantajilla on

puolittainen omavastuu. Muita tuloja ovat rahaston sijoitusten tuotto ja tyrittri-
myyskassojen keskuskassan maksu tydttdmyyslisist?i. Sijoitusten tuotosta 5
pro senttiyksikkti ti o hj ataan v akuutu stekniseen v astuuv elk aan ja I oput j iirj estel-

miln tuottovaatimuksen mukaisesta tuotosta yhteisesti kustannettavien
eldkkeenosien rahoittamiseen. Yhteisesti kustannetaan eliikkeiden indeksi-
korotukset, 54 vuoden iiin jfllkeen karttunut vanhuuseliike, perhe-el[kkeet, osa

tycittcimyyseliikkeist?i, tyrieliikelisii ja lapsikorotukset. El?ikelaitos palauttaa

tuottovaatimuksen ylittiivZin sijoitustuoton vakuutuksenottajille maksunalennuk-

sina.

Yrittiijien eliikelain (YEL, 1970) mukaista vakuutusta hoitaa 7 vakuutus-
yhticitii ja 5 eliikekassaa. Vakuutusmaksun suuruus (keskim[iirin 16,5 7o vuonna
1 993) on sidottu TEl-vakuutusmaksuun. Alkuvaiheessa vakuutusmaksuista
muodostui kuluihin verrattuna ylijiiiim[[, joka rahastoitiin. Vuoden 1979 jtil-
keen valtio on suorittanut sen osan ellikemenoista, johon vakuutusmaksut ei-
v?it riitii. Maatalousyrittiijien eliikelaitos hoitaa maatalousyritt?ijien eliikelain
(MYEL, 1970) mukaista vakuutusta. Vakuutusmaksu (keskim[iirin7,5 Vo) on

mycis sidottu TEl-maksuun. Valtio suorittaa sen osan eltikemenoista, johon

vakuutusmaksut eiviit rii6.
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Bo Lundqvist

Kaavio 1

Kansaneldkkeiden rahoitus 1 993

6,3 mrd 5,0 mrd mk

0,6 mrd

Vahio Kunnat

Rahoitusosuus
mk 1 mk

Rahoitusosuus
7 mrd mk

Sijoitusten tuoflo
0,1 mrd mk

mrd mk

Osuus lw:n
tuotosla

mrd mk0

Kaavio 2

VEl-el5kkeiden rahoitus 1 993

3 22.h

1,0 mrd

irastot,

mk

Sijoitusten
tuotto

mrd mk
t

Siirto lalous-
arvioon 6,0 mrd mk

budjeflirahoitus
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Eliiketurvan rahoitus j a kustarmuskehitys Suomess a

Kaavio 3

KVTEl-elikkeiden rahoitus 1 993

3,0 %
,2%

Kunnat la muut

Vakuutusmaksut
mrd mk

0,3 mrd n* Siioitus{en

Valtion korvaukset

Kaavio 4

TEL+LEL+TaEL+MEL -perusturva 1 993

mrd mk 0,7 Yo

5,3 mrd mk

23,6 mrd mk

rahaslo

3,5

sijo itu slu lot

Sijoiluden
vaatimus

mk

hallintokulut
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Tuire S antamiiki -Vuori

Tltimarkkinoilla toimiminen - suomalainen malli
muutoksessa?

Suomalaista tydmarkkinamallia on viime vuosikymmeninii luonnehtinut tyti-
ik2iisen viiestcin vahva kiinnittyminen tydmarkkinoille. Naisten tydssiiktiynti
on kansainv?ilisesti vertaillen poikkeuksellisen yleistii. Se johtuu pitkiilti siitii,
efta suomalainen hyvinvointivaltio on muiden pohjoismaiden tapaan julkis-
palveluvaltio, jossa valtaosa palvelujen tuottajista on naisia. Naisten
kiinnittymist[ tydmarkkinoille on vahvistanut my6s viihiiinen osa-aikaty<i ja
korkea koulutustaso. Suomalaiset tydmarkkinat ovat ylipti[tiiiin olleet suhteel-

lisen viihiin lohkoutuneet.
Vakaan pinnan alla on kuitenkin tapahtunut mytis viime vuosikymmeninii

niin miehiii ja naisia kuin eri iktiryhmiii koskevia muutoksia. Lisiiksi talouden

syvii lama on viimeisen neljiin vuoden aikana ravisuttanut tycieliim[[ ja uudet
kansainv?ilisen tydnjaon ja teknologin muutokset ylliipitiiviit mytis jatkossa voi-
makkaita tuotannon rakennemuutospaineita. T[ss?i kirj oituksessa p yritiiiin aluk-

si tarkentamaan kuvaa suomalaisesta tydel[mflstii palkansaajien tyduran ja
tycimarkkinakokemusten niikokulmasta. Sen jiilkeen pohditaan tytieliimiin uu-

sia muutoksia: Onko lama jo murtanut perinteisen ty<imarkkinamallin ja mil-
laisia uusia ongelmia laman heijastumana erityisesti yksiltiiden eliiketurvaan
on syntynyt? Ovatko tydmarkkinat muutospaineiden alla viiistiimtittii lohko-
utumassa ja millaisia tulevaisuutta koskevia valintoja tydmarkkinoiden
kehittiimisessii on tehtiiva'?
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Tltitel iiiiit suomalaiset

Suomalaisessa tyriellimtiss?i itsellinen piirjii?iminen, oman alueen hallinta, on

Matti Kortteisen luonnehdinnan mukaan ollut tydntekijriille kunnian kenttii -
ammattiylpeyden ja omanarvontunnon perustekijii. Tyti on ollutraskasta, mutta

siinii piirjiiiiminen on tuottanut suurta tyydytystii. Tyriteliiiisyys onkin ollut la-

maan asti Suomelle leimallista erityisesti eurooppalaisessa vertailussa. Taulu-
kosta 1 niihdii2in, ettii vielii laman alussa sekti tyrivoiman ettti tytillisten osuu-

det 15-64 -vuotiaasta vtiesttjstii olivat Suomessa korkeita, jos kohta selviisti
alempia kuin muissa pohjoismaissa. Tycitttimyyden nousu ja ty<ihcin osallistu-
vuuden lasku romahduttivat kuitenkin tytillisten viiesttiosuuden. Vuonna 1993

tyrillisiii oli Suomessa eniiii 60 prosenttia 1544 -vuotiaista.

Kuva tyriteliiiisyydestii vain vahvistuu, jos otetaan huomioon ty<ihcin osal-

listumisen intensiteettiin vaikuttavat tekijAt: s[iinnrillisen tydajan pituus, yli-
tydt, sivutycit, ty6sH poissaolot ja erityisesti vtih?iinen osa-aikaty6. Tiillii ta-

voin laskettu tehty vuosity<iaika tydikAistd henkilciii kohden oli Suomessa 80-

luvun lopulla teollisuusmaiden pisimpiii. Vain Japanissa ja Yhdysvalloissa teh-

tiin enemmAn tdita kuin Suomessa (SOU 1989, s. 131).

Tydvoimaan osallistuminen pysytteli 70- ja 80- luvuilla keskimiiiirin mel-

ko vakaana. Miesten tyrivoimaosuus kuitenkin laski selviisti, mutta keski-ikiiis-
ten naisten lis?i?intynyt tycimarkkinoille tulo korvasi miesten tytivoiman tar-
jonnan alenemisen. Osana suomalaista kehitysmallia perheellisten naisten kor-
keaa ty<ivoimaan osallistumista on 70-luvulta liihtien monin yhteiskuntapoli-
tiikan toimenpitein tuettu ja kannustettu. Tiillaisia perhepoliittisia toimenpi-
teita ovat olleet esimerkiksi puolisoiden tytitulojen erillisverotukseen siirty-
minen, iiitiys- ja vanhempainloman pidennykset ja piiiviirahojen muuttami-
nen an siosidonnai siksi, hoitov apaaj iirj estemiin luominen sekii kunnalli sten piii
v?ihoitopaikkojen lukumiiiiriin moninkertaistuminen. Naisten tydvoimaosuus
on silti korkeimmillaan vasta perhevelvoitteiden liennyttyii 4549 vuoden iiissii.

Miehillii huippu on jo kymmenen vuotta aikaisemmin.
Mytis ik[ryhmittiiiset tydvoimaosuudet (tytvoiman prosenttiosuudet

samanikiiisestti viiest<istii) ovat muuttuneet, si112i tyrih<in osallistuminen on

viihentynyt sek?i ty<iuran alussa ettii lopussa. Nuorten alentuneet tydvoimaosuu-
det kuvastavat nuoruusajan koulutuksen yleistymistii ja pitenemistti. Ennenai-
kainen el2ikkeelle siirtyminen taas on alentanut 5544 -vuotiaiden tydvoima-
osuuksia. Varttuneiden miesten kansainvitlisesti vertaillen poikkeuksellisen al-
hainen tyrivoimaosuus heijastaa ennen kaikkea suomalaisten miesten varhais-
ta tytikyvyn menetystA. Viime vuoden lopussa oma- ja/taierityiseliikettii saavia

55-64 -vuotiaita miehiii oli noin 144 000; heistti 71 000 oli varsinaisella
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Ty0markkinoilla toimiminen - suomalainen malli muutoksessa?

Taulukko l. Tyrilli sten j a tytitttimien 70 - o suud et I 5 44 -vuotiaasta v iies-
ttistii OEcD-maissa vuonna 1991

Alue Ty<ivoima Tytilliset
Vo 1544 -vuotiaista

Muut pohjoismaat
SUOMI
Pohjois-Amerikka, Japani
ja Oseania
Keski-Eurooppa
Etelii-Eurooppa

82
76

78
70

69
63
57

75
68
63

Huom. Luvut ovat painottam affom ia keski arvoj a m aittaisi sta % -osuuksi sta.

Muut pohjoismaat = Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti.
Pohjois-Amerikka, Japani ja Oseania = Yhdysvallat, Kanada, Japani, Australia ja Uusi
Seelanti.
Keski-Eurooppa = Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Saksa, ltiivalta, Ranska, Sveit-
si, Irlanti ja Iso-Britarmia.
Etelii-Eurooppa = Espanja, Italia, Kreikka, Portugali ja Tu*ki.
Liihde: OECD (1994), Labour Force Statisttcs 1972-1992.

tytikyvyttdmyyseliikkeellti ja 29 000 lievennetyin ehdoin mytinnetyllii yksi-
liillisell[ varhaiseliikkellli (Eliiketurvakeskus ja Kansaneliikelaitos 1994, s. 4).

Tytivoimaosuuksien sukupuolen ja ikiiryhmlin mukainen kehitys on merkin-
nyt sitA, ett?i tydvoimaan kuulumattoman vflestrin rakenne on selviisti muuttu-
nut. Miesten osuus ty<ivoimaan kuulumattomista 1544 -vuotiaista on nous-
sut vuoden 1972 34 prosentista 45 prosenttiin vuonna 1992, ja 55-64 -vuo-
tiaiden osuus on vastaavasti noussut 24 prosentista 33 prosenttiin.

Ovatko tytiurat lyhenemissii?

Keskim[2iriiisten ty<ivoimaosuuksien muutoksista ei kuitenkaan pidii suoravii-
vaisesti tehdii eri kohorttien tyriurien pituutta tai ty<ipanosta koskevia johto-
p[iitriksiZi. Tytieliimtistzi ennenaikaisesti poistuvat varttuneet ovat tulleet tyci-
markkinoille nuorempina kuin nykyiset tulokkaat, eikii nuorten vuosikymme-
nien kuluttua tapahtuvasta eliikkeelle siirtymisen iiistii ole vielti luotettavia ar-
vioita. Listiksi kolmenkymmenen vuoden ajalta kiiytettiivissit olevat tycivoima-
tilastot viittaavat siihen, ettti lama-aikaa lukuunottamatta 25-54-vaotiaiden
tyrivoima-osuudet ovat kohortti kohortilta nousseet. Nuorten mycihentynyt tyci-
markkinoille tulo on kompensoitunut kohorttiin kuuluvien korkeampana tyri-
hdn o sallistuvuutena keski-itissti.
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Taulukko2. Tyrivoimaosuudetkohorteittainjaiktiryhmitttiin

Tuire Santam?iki-Vuori

Syntymii-
vuodet

Ika

1s-19 ?fr-U 25-29 30-v 35-39 40 44 4p;9 50-54 55-59 ffi-&

1923
24-28
29-i3
34-38
3943
M48
49-s3
54-58
5943
6448
69-:73
74-78

78,4
78,1
84,3
84,7
87,3
87,9
81,9

79,2
80,9
86,5
88,8
91,6
90,9
87,4

81,4
83,2
86,9
90,6
93,2
93,0
89,7

81,4
83,2
85,8
89,5
92,2
92,4
91,5

78,1
83,2
85,4
89,9
90,6
89,9

74,6
76,2
82,3
83,3
84,5

60,2
62,5
57,3
62,5

36,2
25,8
20,9

70,3
56,4 64,7

67,1
69,4
72,2
70,1
64,2

45,5
45,9
38,6
34,6
35,6
25,0

Liihde: Tilastokeskuksen tydvoimatutkimukset vuosilta 1963, 1968, 1973, 1978, 1983,
1988 ja 1993.

Taulukossa 2 on seurattu viiden vuoden v?ilein - vuosina 1963-1993 - kun-
kin 5-vuotisik?iryhm?in ty<ivoimaan kuuluvuutta. Esimerkiksi vuosina 1944-
48 syntyneet olivat l5-19 -vuotiaita vuonna 1963 ja4549 -vuotiaita vuonna
1993. Seuranta-ajan lyhyys ei mahdollista eri kohorttien koko tyciuran vertai-
lua, mutta kylliikin keski-ik[isten vertailun joko nuoriin tai varttuneisiin.
Diagonaalin suuntaisen vasefiImanpuoleisen suoran luvut kuvaavat
iktiryhmittiiisi?i tycivoimaosuuksia vuonna 1963, ja 2ifimmiiisenti oikealla oleva
diagonaalin suuntainen suora tycivoimaosuuksia lamavuonn a 1993. Taulukos-
ta2 nahdaan esimerkiksi, ettti vertailtaessa vuosina 1944 48 syntyneitii kym-
menen vuotta myrihemmin syntyneeseen kohorttiin nuoremman kohortin alem-

paa tydhdn osallistuvuutta teini-iiissd on kompensoinut heidlin sittemmin
edeltiijiiiiin korkeampi tyrihcin osallistuvuutensa. Vastaavasti jos verrataan vuo-
sina 1929-33 syntyneitii kymmenen vuotta aiemmin syntyneiden kohorttiin
ntihd?itin, ettti nuoremman kohortin korkeampi tytivoimaosuus 40-54 vuoden
i?issti on korvannut sen aikaiserrunan el?ikkeelle siirtymisen vaikutuksia.

My<is taulukon 3 tytikokemustiedot tukevat sitti ktisitysti, ettri viimeisen
vajaan kymmenen vuoden aikana tytiurat olisivat keskimii2irin pidentyneet.
Tiimli keskipituuden kasvu perustuu eri ryhmien ty6htin osallistuvuuden yhden-
mukaistumiseen: aiemmin ty<imarkkinoille laimeammin osallistuneiden tytiurat
ovat pidentyneet. IkZiryhmiivakioidut tyduran keskipituudet ovat erityisesti nai-
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Tydm arkkinoilla toimiminen - suomalainen malli muutoksessa?

Taulukko 3. Ty<ikokemus iiin ja sukupuolen mukaan syksyllti 1985 ja
1993

Rvhmii Svksv 1985 Svksv 1993

1544 -vuotiaat

45-54 -vuotiaat

5544 -vuotiaat

Naiset
Miehet
Yhteensii
Naiset
Miehet
YhteensI
Naiset
Miehet
Yhteensli

15,8
18,3
17,r
')\')
30,3
27,7
29,8
38,3
33,7

16,8
19,4
18,2
25,6
29,2
27,4
31,9
38,5
35,3

Huom. Tydkokemusta on kysytty haastateltavilta itseltiiiin ja sill[ tarkoitetaan l5 ikA-
vuoden jiilkeen kertynyttii kokemusta palkkatydss?i tai omassa yrityksessfl.

Liilrde: Tilastokeskus, Tycivoiman vuosihaastattelut 1985 ja 1993.

silla kasvaneet ja sukupuolten v?iliset erot samalla lieviisti kaventuneeL TA-

miin trendin jatkumiseen viittaa se, ettA 45-54 -vuotiaiden naisten tyduran pi-
tuus - 25,6 vuotta syksyllii 1993 - oli vain noin kuusi ja puoli vuotta lyhyem-
pi kuin kymmenen vuotta vanhemmalla 55-64 -vuotiaiden naisten kohortilla.
Miehillii ero oli yli yhdeksiin vuotta.

Sitkeflt toiveet tilapiiisesti lyhyemmiistii tytiajasta

Palkansaajien vuosityriajat ovat pitkiillii aikaviililH lyhentyneet, mutta tytiaika-
vaihtoehtojen kirjo on pysytellyt kapeana tai rajoittunut vain tietyille osa-

tytimarkkinoille. Pitk?i tydaika ei liiheskiiiin aina ole vastannut palkansaajien

omavalintaisia toiveita. Jatkuvasti 70-luvun lopulta liihtien, jolta ajalta tietoja
on kiiytettiivissii - yli 200 000 kokoaikaista palkansaajaa olisi oman ilmoituk-
sensa mukaan tytiskennellyt mieluummin osa-aikaisesti, jos palkka miiiir[y-
tyisi suorassa suhteessa tytiajan pituuteen. Lamakaan ei ole t?itii halukkuutta
laimistanut, sillti vuoden 1993 syksylld 322 000 palkansaajaa olisi ollut ha-

lukkaita siirtymii?in kokoaikaty<istii osa-aikatyrih<in. Toisaalta vastentahtoinen

osa-aikatyti on lisii?intynyt, mutta osa-aikaisuuden toivottu nettolistiys oli silti
yli 250 000. Halukkuus lyhentflii tyciaikaa tilapiiisesti on ajan mytitii selv?isti

kasvanut, kun sen sijaan halukkuus pysyviiiin osa-aikatytihtin on viihentynyt.
Sitkeii epiisuhta toiveiden ja todellisuuden vtililla juontaa osa-aikatycin

toimialoittaisesta eriytyneisyydestii. Kaupan ja palveluiden aloilla, joilla osa-
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Taulukko 4. Palkan saaj ien halukkuus siirtyti koko aikaty<i stti o sa-aikatyo -
h<in iiin ja sukupuolen mukaan syksyllii 1993

Tiri re Santam Ziki -Vuori

Osa-aikaisten Kokoaikaisten halukkuus
osuusryhmtln siirtyiiosa-aikatydhdn
palkansaajista 7o kokoaikaisista

Pysyviisti Tilapiiisesti

1544 -vuotiaat 7,9 4,9 16,3

15-24 -vuotiaat
25-34 -vuotiaat
3544 -vuotiaat
45-54 -vuotiaat
5544 -vuotiaat

Miehet

Naiset

29,2
7,2
4,4
5,0

10,6

5,3

10,3

2,0
2,1
3,4
8,3

13,9

20,6
14,8
17,6
16,6
9,9

4,6 l4,l

5,1 18,5

Liihde : Ti lastokeskus, Ty0voim an vuosihaastattelu I 99 3

aikatycitti nykyisin eniten ktiytettiiin, ei ole halukkuutta nettomii?ir?iisesti suu-

rempaan osa-aikatycihcin. Osa-aikatyrin edistiiminen palkansaajien vapaaehtoi-
suuden pohjalta edellyttiiisi niin ollen, ettti osa-aikatytimahdollisuuksia laa-
jennettaisiin niill[ aloilla, joilla siihen ei nykyiiiin juuri ole mahdollisuuksia.
Vain osa-aikatydn tasaisempi jakautuminen erilaisiin ammatteihin ja tehtiiviin
takaisi sen, ettl palkansaajat voisivat lyhent?iii tyciaikaa omassa tycisstiiin ja
palata mydhemmin takaisin kokoaikaty<ihtin.

Taulukosta 4 niihd?i?in, ettii halukkuus tilaptiiseen osa-aikatyohrin on keski-
miiiirin yli kolminkertaista pysyvii[n osa-aikatyrihcin venattuna. Naisilla ha-

lukkuus on vain liev?isti yleisempiiii kuin miehillii, ja halukkuus pysyviitin osa-

aikatytihcin kasv aa iiin my<itii. Varttuneiden o sa- aikaeliikkeelle siirtyminen on

t?ihiin asti ollut v?ih?iistii, vaikka juuri heidiin keskuudessaan toiveet pysyviistii
osa-aikatycistti ovat haastattelujen perusteella suurimmat. Vuoden 1994 alusta
tulleet muutokset - esimerkiksi ikiirajan alennus ja osa-aikaeliikkeen laskemi-
nen vanhuusel?ikettii kartuttavaksi ansioksi - lisiiiivtit osa-aikaeltikkeen kiiyt-
tciii. Ratkaiseva edellytys lienee kuitenkin se, ettd osa-aikatyrihtin on mytis kiiy-
ttinnrjssii mahdollisuus siirtyii omassa tydtehffivAss?i ja oman tycinantajan
palveluksessa. Monimuotoisten tyt aikajiirjestelyjen lis?itintyminen voisi pal-
vella myds yleisesti palkansaajien omavalintaisten tyciaikatoiveiden toteumis-
ta.

t42



Tydmarkkinoil I a toimiminen - suom alainen malli muutoksessa?

Tltimarkkinoiden vilkas liikehdintii

Tytimarkkinoiden vakaan pinnan alla tapahtuu aina normaalioloissakin vuolaita
virtauksia: uusia ikiiluokkia tulee tydmarkkinoille, ty<isuhteita solmitaan ja piiii-
tetti?in, koetaan tydttiimyyttti ja siirrytiitin opiskelemaan, kotityrihtin tai eliik-
keelle. Normaalivuosina pelkiisttiiin yksityisellti sektorilla, miss[ on ollut kes-

kimlilirin runsas miljoona TEl-tycisuhdetta, on vuosittain solmitnr noin 400 000

tytisuhdetta, korkeasuhdanteen huipussa ltihemm2iksi 600 000 tydsuhdetta. Ttil-
lainen virtojen tarkastelu antaa mielikuvan suuresta liikkuvudesta.
Poikkileikkaustarkasteluista taas viilittyy vakaampi vaikutelma. Ty<isuhteessa

olevista tyypillisesti yli 80 prosenttia on sellaisia, jotka ovat olleet samassa

tyrisuhteessa vflhintiiiin yhden vuoden.
Liikett[ ja vakautta viilittiivien vaikutelmien yhteensopivuus perustuu liik-

kuvuuden epiltasaiseen kohtaantoon. Viimeisen kymmenen vuoden aikana
solmituista TEL-tytisuhteista l?ihemm?iksi kaksi kolmasosaa on ptitittynyt
kestetty[?in alle vuoden (Eliiketurvakeskus 1994a, s. 39). Luvun korkeuteen
ovat osaltaan vaikuttaneet koululaisten ja opiskelijoiden kesti- ja muuta kausi-
ty<it. Mutta myris itse tydmarkkinoille pii2isy kangertelee monen nuoren koh-
dalla taloudellisesti hyviniikin aikoina: tycittcimyys, opiskelu, sijaisuudet, tuki-
ty6t ja tyripaikan vaihdot tekeviit tyciuran alusta rosoisen (ks. Santamiiki-Vuori
ja Sauramo 1992).

Paitsi elinvaiheittain erityisesti tytitttimyyden tuoma epiivakaus pyrkii
kasaantumaan yksikiitttiin. 80-luvun kokemusten mukaan tyciministeridn
tilastoimia erillisiii tytittrimyysjaksoja oli vuosittain noin puolitoistakertainen
m?iiirii tytittcimyyttti kokeneiden henkil<iiden m?iiir[n verrattuna. Samalla hen-

kildUA oli siis monesti useampia tycittomyysjaksoja jo yhden kalenterivuoden
aikana. Vahvasta kasaantumisesta pidemmZillti seuranta-ajalla kielivtit myos
tilastokeskuksen elinolotutkimuksen tiedot 80-luvun alkupuolelta. Pitdydyt-
tiiessii tarkastelemaan niiden l5 vuotta tiiytttineiden henkildiden kokemuksia,
jotka kuuluivat ty<ivoimaan sekii vuonna l98l ettfl vuonna 1986, p[[dyttiin
elinolotutkimuksen haastattelutietojen perusteella tulokseen, ettii vain alle vii-
desosa heistii oli ollut ainakin kerran tyritt<imiin[ viiden vuoden seurantajakson

aikana. Lisiiksi alle viidesosa tydttdmyyttii kokeneiden kaikista tydttdmyysjak-
soista oli sellaisilla henkiltiilla, jotka olivat olleet vain kerran tycittrimiinii. Yli
nelj[ viidesosaa tydttdmyysjaksoista kohtaantui siis toistuvasti tyrittrimille, joita
koko ryhmiistii oli noin yksi kymmenesosa (Lilja ja Santamiiki-Vuori 1992, s.

s-l l).
Tycimarkkinoiden sujuva toiminta sekii kysynniin ja tarjonnan vastaavuus

edellyttiiii tycimarkkinoilta kohtuullista liikkuvuutta - tyopaikan vaihtoa kuin
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Tlri re Santam iiki -Vuo ri

mycis alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. Liikkuvuuden vino kohtaanto
kielii kuitenkin yksikiiden sitkeist[ tydmarkkinaongelmista pikemminkin kuin
normaalista ja hyridyllisestii liikkuvuudesta tytimarkkinoilla. Suuri ep?ivakai-

suus kohtaantuneena verrattain pieneenkin osaa viiestristd nostaa esiin keskei-
sen tulonjakokysymyksen: millaisina epiivakauden seuraukset kertaantuvat yk-
sikiiden toimeentuloon paitsi tyriuran aikana myris eliikkeelle siirrytt?iessii.
Uudelle keskustelulle tytielZikejiirjestelmiin ominaisuuksista ja seurauksista ovat
antaneet pontta paitsi huoli tydeliikejzirjestelmzin rahoituksesta mycis niikemyk-
set siitti, ettii pysyvii tilapiiisyys on syrjtiytt?inyt aiemman vakauden valtaosal-
la koko tycimarkkinoita. Millaista nAyttdA t?illaisesta muutoksesta on olemas-
sa'?

Epiivakaus - heij astumaa tytitttimyyd esti vai tytivoiman
kiiytttitapoj en muutoksesta?

Suomen talouden poikkeuksellisen syviistii lamasta on seurannut tytitttimyyden
viisinkertaistuminen laman aikana. T?im[ raju tytitt<imyyden kasvu on s?iteillyt
epiivakautta laajalle tyomarkkinoita. Normaalioloissa Suomessa on vuosittain
kokenut tyrittrimyyttzi - lomautetut poislukien - yli kolminkertainen henkilci-
miiiirii tyrittdmien keskiarvoon verrattuna. Tflmii johtuu siitii, ettti tycittcimyys-
jaksojen keskipituus on ollut alle kolmasosan vuotta eli alle nelj[ kuukautta.
Viime vuonna ty6tttimi6 tyrinhakijoita oli keskimiiiirin viihiin alle 500 000 (tau-

lukko 5). Vanhan siilinncinmukaisuuden perusteella olisi voinut siis odottaa,

ettii tydttcimiinii olisi lyhyemmiin tai pidemmfln aikaa ollut yli 1,5 miljoonaa
ihmistii. Taulukosta 5 niihdiiiin, ettii todellisuudessa tuo luku oli vuonna 1993

noin 750 000, koska mycis tytitttimyyden kesto oli aiempaan n?ihden kaksin-
kertaistunut. Dynaaminen virtaniikcikulma havainnollistaa sit6, miten laajalle
laman vaikutukset levittiiytyiviit. Alkuvuoden 1994 tietojen perusteella voi
ennakoida, ettii tyrittrimyyttii kokeneiden m?i?ir?i nousee noin 900 000 henki-
ltjrin. Jos lomautukset otettaisiin huomioon, nousisi tyrittrimyyttii kokeneiden
lukumiiiirii tdnd vuonna pitkiilti yli miljoonaan henkilcicin.

Talouskasvun elpyessii myris ty<itt<imyyskokemusten tuoma epiivakaus ty6-
markkinoilla viihenee. Tycipaikkojen lisiiys tapahtuu tosin melko hitaasti, ja
tycinsaannin ongelmat siiilyv[t vaikeina erityisesti pitkliiin ty<ittrimin?i olleilla.
Vaikka tyottdmyys kokonaisuutena on helpottumassa, muuttuu sen rakenne

entistii epiiedullisemmaksi, kun pitktiaikaistycittrimien osuus jatkaa kasvuaan.
Ttihiin mennessii yht?ijaksoisesti yli vuoden ty<ittrimiinii olleiden osuus kaikis-
ta tydttdmistii on kivunnut laman alun kolmesta prosentista 30 prosenttiin. Elo-
kuun lopussa 1994 meneilliiiin olevien tyottiimyysjaksojen keskipituus oli jo
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Taulukko 5 Tytitttimyyden levitiminen ja pitkittyminen laman aikana
(lomautukset poislukien) vuosina 1990 - 1994

1990 t99t 1992 1993 r994
t4

Vuoden aikana tycitt<imiin[
olleet henkilcit
Henkilriitii, j oilla tycittcimyys
alkoi vuoden aikana
Henkilciitii, joilla ty<ittcimyys
piidffyi vuoden aikana
Ty<ittrimifl tyonhakij oita
keskimiiiirin

Meneilliiiin olevien
tyrittrimyysjaksojen
keskipituus, viikkoa
Pitkniaikaistyiitttimi A

keskimii2irin

318700 464900 646800 768800 709900

226900 235000 396000 381900 232400

184700 2rM00 258600 289000 235600

105400 213200 363100 482200 504800

15

3000

t6

5300

22 30 38

29200 86000 128300

Liihde : Tyriministeririn tyrinviilitystilastot

yli yhdeksiin kuukautta, ja pitkiiaikaistytitttimi2i oli yhteensii noin 140 000. La-
man seurauksena syntyneet yksikikohtaiset ongelmat kiirjistyvtit pitkiiaikais-
tydttdmilH, joista huomattavaa osaa - ilman aktiivisen ty<ivoimapolitiikan toi-
menpiteitii - uhkaa pysyv?i syrj?iytyminen tytimarkkinoilta. Yksilciiden tyriurien
kannalta on merkittlivAA, etffi pitkiiaikaistytitttimien ikiirakenne ei kovin pal-
jon poikkea koko tycivoiman ikiirakenteesta. Vaikka 55-59 -vuotiaat ovat yli-
edustettuina, on kuitenkin puolet pitkiiaikaistyrittrimistii alle 43-vuotiaita.

Perinteisesti tycimarkkinoiden verraten hyvfl ty<illisyystilanne on heijastu-
nut siten, ettii ty<ittcimyysjaksot ovat yksikiiden koko ty<iuran kannalta olleet
melko viihiimerkityksellisiii. Vuonna 1990 el2ikkeelle siirtyneistii palkansaajista

vain joka viidennellii oli tydtt<imyyslisiiiin oikeuttavaa tycittcimyyttti - yhteen-
sii keskimiitirin 17 ty6tttimyyskuukautta (Kannisto 1993, s. 24). Tyoeltikkei-
den tyOttrimyyslisiiii maksetaan piiZisiiiintriisesti vain ansiosidonnaisten
tyritttimyysjaksojen perusteella. Kun pitkiiaikaistytittcimyys on kasvanut ja
tydtt<imyysvakuutuksen tytissaoloehtoja on tiukennettu, on yhii useampi tyri-
ttin jiiiimiissii ansiosidonnaisen tyt ttdmyysturvan ulkopuolelle. Samanaikaisesti

tyrivoimapolitiikan ns. aktivoiviin toimenpiteisiin on sisiillygetty ty<iharjoittelua
ilman ty<isuhdetta. Esimerkiksi vuoden 1994 alussa voimaan tulleen ns.

tycimarkkinatuen saannin ehdoksi tyotdn voidaan velvoittaa ilman tyrisuhdetta
tapahtuvaan tyciharjoitteluun. Marraskuun lopussa tytimarkkinatukeen oikeu-
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tettuja oli ty<inhakijoista noin 72 000. Tytiharjoittelussa heitii tosin tuolloin

oli vain 6 200. Tyoministerion omien arvioiden mukaan tytimarkkinatuen pii-
rissfl olisi vuonna 1995 80 000-100 000 henkil<iii. Kaiken kaikkiaan lama jiit-

tiiZi pysyvi[ jAIkiA tuleviin tydeliikkeisiin: tydttcimyyslistin suhteellinen osuus

tyrieliikettii kartuttavasta ajasta kasvaa samalla, kun yhii useammalla palkan-

saajalla ryottdmyys tai ilman tydsuhdetta tapahtuva tytiharjoittelu viihent[viit
lopulli sta tyrieliikettii.

Lama on siis niikynyt epiivakautena kaikkialla tydmarkkinoilla, ja osa sen

seurauksista siiilyy laman viiistyttyiikin. Mutta ovatko tytivoiman kiiytt<itavat

pysyviimminkin muuttuneet'? T[hiin kysymykseen voidaan luotettavasti vas-

tata vasta sen jiilkeen, kun laman vaikutukset ovat viiistyneet. Alustavasti voi-

daan kuitenkin selvittAa, mitA tdhiin mennessii on tapahtunut tytisuhteiden

kestolle, vaihtuvuudelle tai m?izir?iaikaisiksi solmituille tytisuhteille.

Laman aikana tyrisuhteiden solmiminen aluksi vtihenee ja sen j?ilkeen miiii-

riiaikaisten tydsuhteiden piiiittiiminen ja irtisanomiset lis[iintyv[t. Niimii tyti-

voiman viihentiimistavat nAkyvzit siten, ettii tyosuhteiden keskipituudet kasva-

vat ja pidempiiiin voimassa olleiden tydsuhteiden osuus kaikista ty<isuhteista

lisiiiintyy. Ty<isuhteiden vaihtuvuudessa ja kestossa on siis voimakasta

suhdannevaihtelua, ja t[hiin mennessii kiiytettiivissii olevat tiedot tukevat nlii-

tii pAAtelmiii (taulukko 6). Koska tyrisuhteen pii[ttymisen todenniiktiisyys vii-

henee henkikin iiin ja tyrisuhteen keston myritzi, olemme tarkastelleet myris

niiiden ominaisuuksien suhteen vakioituja tycisuhteiden ptitittymisasteita. Ne-

kii[n eiviit toistaiseksi viittaa rakenteellisiin muutoksiin tydvoiman

kiiyttcitavoissa. Laman mahdollisesti kliynnistAmAt muutokset heijastunevat

tyd suhteiden ke ston o soittimiin vasta 90-luvun j tilkipuolelta liihtien.

Tilapiiisyyttii ilmentiiii myds tydsuhteiden solmiminen alun alkaen miiiirfl-

aikaiseksi. 80-luvulla runsaalla kymmenesosalla palkansaajia oli m?iiir[aikai-

nen tycisuhde - julkisella sektorilla osuus oli yli kaksinkertainen yksityiseen

sektoriin verrattuna. Suomessa mfliiriiaikaisten osuus oli korkeampi kuin useissa

muissa Euroopan maissa, ja ero selittyi nimenomaan julkisen sektorin run-

saalla tilaptiistydn kiiyttillii (Santamiiki-Vuori ja Sauramo 1990 ja Natti 1993).

Taulukosta 7 niihd[iin, ettA maZirdaikaisten osuus yksityisellii sektorilla on la-

man aikana kasvanut, mutta julkisella sektorilla v?ihentynyt. Julkisen sektorin

tycivoiman vdhennys on tapahtunut pitkAlti siten, ettii mii?iriiaikaisuuksia ei ole

uusittu eikii sijaisuuksia tiiytetty. Yksityisellii sektorilla miiiir?iaikaisten osuu-

den lievii kasvu liittyy vuoden 1993 tydolobarometrin vastausten mukaan teol-

lisuuden - erityisesti suurteollisuuden - rekrytointeihin tilapiiisiin tydsuhteisiin,

mikii on ehkii selvin uusi juonne aiempaan verrattuna.
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Taulukko 6. Tyrivoiman liikkuvuus, yksityisen sektorin TEl-palkansaa-
jat 1972-1992

Tycisuhteen kesto, wosia Tyrivoiman vaihtuvuus,
Vo vuoden lopussa voimassa

olevista tyrisuhteista
Solrniu,rt Piiflttyneet ffsyvtit

tydsuhteet
Pii[tqrneet Voimassa
tydsuhteet olevat

tydsuhteet

(1) (2) (3) (4) (s)

1972
1973
1974
r975
1976
t977
r978
r979
1980
1981
t982
1983
t984
1985
1986
1987
r988
1989
1990
1991
t992

2,4
2,3
2,1
'))
2,4
2,6
2,7
2,3
)')
2,4
2,6
2,6
2,6
2,8
2,8
2,6
2,5
2,5
aa
LsL

2,9
3.9

6,8
6,6
6,4
6,4
7,0
7,5
7,8
7,8
7,9
8,2
8,2
8,2
8,3
8,4
8,4
8,2
8,2
8,0
8,3
9,0
9,5

39,8
44,4
46,7
40,1
33,6
29,0
28,0
34,7
38,0
36,r
34,r
36,4
39,2
41,4
40,8
42,7
44,8
48,4
44,7
32,9
31,5

36,4
40,1
43,1
38,8
33,7
32,4
28,7
30,9
34,8
36,2
33,6
35,0
38,1
41,2
40,6
40,8
42,3
45,5
44,5
40,r
37,5

78,0
76,2
74,9
79,5
83,3
87,0
87,4
83,0
82,1
83,9
85,0
83,7
82,2
81,6
81,9
81,0
79,9
77,8
81,3
88,1
89,2

Huom. Sarakkeet (3) ja (5) eivlit summaudu sataan, koska kaksi kolmesta tyOsuhteesta
piiflffyy kestettyiiiin alle vuoden. Koululaisten ja opiskelijoiden keslty0paikat lisii2i-
v2it lyhytaikaisten tyrisuhteiden mii5rdd, minkZi lisiiksi on henkilOitii, jotka solmivat
useita tydsuhteita vuodessa. Sarakkeen (5) tydsuhteet ovat sellaisia vuoden lopussa
voimassa olevia tyOsuhteita, jotka ovat kestiineet yli vuoden. Rajaus ei siis kuvaa
tyrioikeudellista toistaiseksi voimassa olevaksi solmittua tydsuhdefta.
Liihde : El iiketu rvakeskuksen ti I astot j a vuosikirj at.

Sektoreittaisia eroja suurempia ovat olleet ikiiryhmittliiset erot miiiiriiaikais-
ten tytisuhteiden osuuksissa. Laman aikana nuorten - erityisesti 20-24 -vuo-
tiaiden - miiiirtiaikaiset tycisuhteet ovat huomattavasti yleistyneet. Tiimiin muu-
toksen taustan ja pysyvyyden tulkinta on silti eprivarmaa. Kahdessa vuodessa
syksyjen l99l ja 1993 viilisenii aikana alle 24-vtotiaiden tyrillisten miiiirii pu-
tosi 216 000:sta 143 000:een eli 73 000:lla. Pysyv?issii tyrisuhteessa olevien
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lukumiiiirii putosi 63 000:1la ja miiiiriiaikaisten mtitirii 10 000 henkildllii. La-
man aikana nuoret ovat enenevAsd tydllistyneet mii?ir?iaikaiseen tukityrihon.
Ty<illisyyslain tytillistiimisvelvoitteiden poistaminen vuoden 1993 alusta joh-
ti siihen, etta20-24 -vuotiaiden harkinnanvarainen tytillistiiminen kasvoi tei-
ni-ikiiisten kustannuksella. Palkkaperusteisin toimenpitein ty<illistettyjen nuor-

ten aikuisten miiiirii oli vuoden 1993 lopussa noin kaksinkertainen vuoden 1991

loppuun verrattuna. Tyrihallinnon toimenpiteiden vaikutus niikyy siis nuorten

aikuisten tytisuhteiden lisiiiintyneenti miitiriiaikaisuutena eikii muutos silt?i osin
tue tulkintaa muutoksen pysyvyydest?i.

Miiiiriiaikaisten tyrisuhteiden kdyttti niiytttiisi olevan jonkin verran kasva-
massa, mutta niikemykset rajusta rakenteellisesta muutoksesta vaativat
vankempaa niiyttdii. Yksil6kohtaiset seuraukset saattavat silti olla joissakin

palkansaajaryhmissii hyvin tuntuvat javaatia pikaista korjausta. Esimerkiksi
tytivoiman vuokrausta harjoittavat yritykset ovat erityisesti ravintola-alalla ryh-
tyneet kAftdmdan hyridykseen ty6- ja sosiaalilainsiiiidiinncin aukkoja viilttiili.k-
seen tyrinantajalle asetettuja velvoitteita. Tiimii tapahtuu k?iyt?innrissii siten, ettzi

tytinantajalla on k?iytett?ivissti useampia yrityksid, joiden kesken palveluksessa-

oloa vuorotellaan siten, etteiviit tydeliikelain mukaiset karttumasiiiinndt tayty.
Mycis tilapiiisyyden ongelmat kohtaantuvat epAEsaisesti ja kertaantuvat tyo-
uralla niin, ettii seuraukset joillekin ryhmille ovat paljon ankarampia mit?i

tilap?iisyyden keskimiiiir?iinen taso antai si olettaa.

Uusia haasteita

Maailmanlaajuissa kaupassa ja taloudellisessa tycinjaossa tapahtuu nopeita
rakennemuutoksia, joiden liikkellepanevina voimina ovat teknologinen kehi-
tys yhdessii monikansallisten yritysten toimintojen kanssa. Vaikka tydvoiman

Taulukko 7. Miiiiriiaikai sten ty<i suhteiden 70 - o suus kaiki sta ty<i suhtei sta
i[n ja tyrinantajasektorin mukaan vuosien 1986-1993 syk-
syllii

Kaikki 15-19- 20-24- Valtio
vuotiaat vuotiaat

KunnatYksityinen
sektori

1986
1989
t99t
1993

L2
t2
13
t4

36
33
46
51

30
24
31
44

t6
l3
20
18

22
22
23
t9

8
9
8
01

Liihde : Til astokesku s, Tydvoim an vuosihaastattelut.
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kansainvlilinen liikkuvuus ei lainkaan lisii?intyisi, piiiioman ja tuotannon liik-
kuvuus saavat aikana yhii globaalimmat tyrimarkkinat erityisesti tavara-

tuotannossa. Aasian ja Itii-Euroopan maista on pyrkimiissli maailmankaupan

piiriin satoja miljoonia tytintekijtiitti, ja useissa niistii maista tyrivoimakustan-

nukset ovat alle kymmenesosan Suomen kustannuksista. T[stii selraa viiistii-
miittii se, ettA Suomen on kilpailtava eneneviisti korkealla osaamisella, tuotta-

vuudella ja innovatiivisella sopeutumiskyvyllfl. Tycimarkkinoilla tarvitaan toi-
minnallista joustavuutta - ei kaikkinaista tydeldmdn sii?itelyn purkua. Jousta-

vuuden tavoittelussa ajaudutaan vii[rille urille, jos ty<illisttimiskynnyksen
madaltamisen nimissii vahvistetaan tycimarkkinoiden jakautumista vakaisiin
ja epiivakaisiin lohkoihin. Samalla tullaan n[et luoneeksi mekanismeja, jotka

voivat ptiin vastoin varmistaa sen, efta puutteellinen ammattitaito ja heikko
toimeentulo juurtuvat sitkeiksi ongelmiksi suurella osalla tydmarkkinoita. Py-

syvti tilapiiisyys ei ole ehto eikii kestiivii ratkaisu tyrimarkkinoilta vaadittavan
joustavuuden lisiiiimiseksi. Joustot eiviit saa viedii pohjaa tytimarkkinoiden
pitkiin aikav?ilin tehokkuudelta.

Uuden teknologian kehittiiminen ja kflytttitinotto lisii?ivtit nopeasti osaami-

sen ja monitaitoisuuden vaatimuksia tydelAmdss[. Tdh[n muutokseen

vastaami seksi tarvitaan mittav aa aikui s- j a tiiydenny skoulutu sta erityisesti S uo-

messa, missii ikiiryhmitttiisetkoulutuserot ovat l?insimaiden suurimpia ja mis-

sii tycivoima harmaantuu nopeasti. Yhteniiinen tytiura koulutuksesta tydela-

miiiin ja lopulta eltikkeelle korvautuu yh?i useammin monipolvisella uralla,

missti tydnteon, koulutuksen ja vapaa-ajan jaksot vuorottelevat useamman ker-
ran yksildn tytii[n aikana. Jos aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa ja sen

organisointitavat kirjavoituvat, nousee keskeiseksi kysymys siit?i, miten tyci-

eltikkeen karttuma-ajat ja palkansaajien muuhun sosiaaliturvaan liittyvtit oi-
keudet m[iiritelliitin.

Lopuksi

Suomalainen tyrieltikejiirjestelmii on palkinnut pitkiiii tyciuraa ja korvannut
vakio-osan tulonmenetyksest?i tulotasosta riippumatta. Ennenaikaisen tytiky-
vyn menetyksen tapauksessa eliikkeeseen oikeuttavaksi karttumisajaksi on las-

kettu todellisen palvelusajan lisiiksi aika el?iketapahtumasta vanhuuseliikeikiiiin

asti (ns. tulevan ajan oikeus). Mytis tycittdmyysaika rinnastetaan tytieliikett?i

miiiirlittiiessii tydss5oloaikaan siten, ettii tytittdmyyslistin suuruuteen vaikutta-
vat ne tytitttimyyspiiiv[t, joilta tycittdmyyskassa on maksanut ansioon

suhteutettua tydttdmyysp[iviirahaa. Tulevan ajan oikeudella on ollut hyvin mer-

kittdvA vaikutus tycieliikkeiden tasoon: keskimtiiirin neljiisosa tiiysitehoiselle
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eliikkeelle siirtyneiden henkiltjiden eliikeprosentista on miiiiriiytynyt tulevan
ajan perusteella (Kannisto 1993, s. 9). Tydeliikkeiden 60 prosentin tavoite-
tason saavuttaneet siirtyiviit liihes poikkeuksetta tydkyvyttdmyyseliikkeelle.
Tyritttimyyslisiin merkitys on toistaiseksi ollut pieni, vaikka kasvava. Joka kah-

deksas vuoden 1993 lopussa maksussa olevasta yksityisen sektorin
tyciel?ikkeestti sistilsi tyrittrimyyslisii?i, kun vuonna 1979 tytitttimyyslisii?i sisiil-
tyi joka kuudenteentoista eliikkeeseen (Eliiketurvakeskus 1994b, s. 26).

Tycittcimyyden yleisen nousun mytitii tydttdmyyskokemusten merkitys ty6-
uran kannalta tulee selviisti aikaisempaa merkityksellisemm?iksi. Kun tycitt<i-

myys lis?iksi pyrkii kasaantumaan voimakkaasti samoille henkil<iille ja ansio-

sidonnaisen tycittcimyysturvan saantiehtoja tiukennetaan, on parin kolmen tu-

levan vuosikymmenen aikana saavuttamassa vanhuuseliikei[n suuri joukko sel-

laisia henkilciitti, joiden kohdalla tydtt<imyys on aiheuttanut tuntuvia katkoja
tyt el?ikkeen karttuma-aikaan. Tytiuran eplivakaisuus peilaantuu siis entistA use-

ammin mytis el?ikeajan toimeentulon niukkuutena. Muuttuvilta tytimarkkinoilta
puutteellisen ammattitaidon johdosta syrjAytyvAt ovat terveyspolitiikan ja muun
yhteiskuntapolitiikan tasa-arvotavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen ris-
kiryhmii. Tycihdn, elinolosuhteisiin ja eliimiintapaan liittyviit terveyttA kulut-
tavat tekijiit heijastuvat voimakkaasti sosioekonomisten ryhmien vtilisiin
kuolleisuuseroihin kaikissa ikiiryhmissS. Kuolleisuuden yleisestii alenemises-

ta huolimatta sosiaali- ja koulutusryhmien viiliset erot ovat pysyneet suurina
tai jopa kasvaneet Suomessa (Valkonen, Martelin ja Rimpelii 1990).

Tyduran polveilevuus lisiiiintyy my<is muista kuin tytittdmyyden aiheutta-
mista pakottavista syistii. Nuorilla perinteinen suoraviivaisesti etenevii malli
koulutuksesta tydelamiiiin niiyttiiti viihitellen korvautuvan el[miintavalla, jos-

sa nuoruusvaiheen aikainen opiskelu, vapaa-aika ja tycissiikiiynti limittyv?it
entistii monimuotoisemmin. Aikuiskoulutuksen lisiilintyminen ja ihmisten laa-
jasti ilmaisemat toiveet sijoittaa vapaa-aikaa tyduran keskelle kirjavoittavat
jatkossa aikuistenkin tyduria. Tiillaiset katkot voivat vahvistaa yksildiden ky-
kyii toimia pitempliiin tycieliimiiss[ samalla, kun raja tytin, tyrikoulutuksen ja
oppilaitosmuotoisen koulutuksen v[lillii liudentuu. Muuttuvat olosuhteet voi-
vat antaa perusteita arvioida uudelleen karttuma-aikoja, eliikepalkkaa ja mui-
ta ty<ieliikkeiden miiZiriiytymistti ja tyrielakelakien piiriin piiiisyii koskevia eh-

toja.
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Elikeliiistyminen varhaisen tytistii poistumisen reittinfl -
Suomen malli eurooppalaisessa vertailussa

Johdanto

"Ellei joku satu tiefimAAn mitii eliikkeelle piitiseminen merkitsee, niin ker-
rotaan asia: kun ihminen tulee tarpeeksi vanhaksi, hdn saa kaikessa rauhassa

tehdti juuri mitii haluaa." Niiin selittiviit asian eliikkeelle ptiiisystii uneksivan
hemulin omaiset Tove Janssonin (1982,77) kertomuksessa Hemuli joka ra-
kasti hiljaisuutta. Mutta hemulien ajoista eltikel[istyminen on muuttunut. Ika
ja eliikkeelle siirtyminen eiv6t eniiii yhtti saumattomasti liity toisiinsa.

Nykyisten eliikejiirjestelmiemme mukaan 65-vuotias on pliiisiiiintciisesti tar-
peeksi vanha tekemiiiin kaikessa rauhassa juuri mitii haluaa eli pti?isem?itin

vanhuuseliikkeelle. Vain l0 7o suomalaisista kuitenkin nostaa eltim?insti

ensimmiiisen eliike-errin vasta 65-vuotisptiiviinsii jiilkeen. Muut ovat saaneet

eliikett[ jo aikaisemmin, useimmiten tydkyvyttcimyyseliikkeenii, yksilcillisenii
varhaiseliikkeenii tai tycittcimyyseliikkeenii.

Eliikeliiistyminen ei eniiti liity erityisesti vanhuuteen. Lopullisen tytistii
vetiiytymisen myritii nuorempienkin eliikeliiisten eltimii saa kuitenkin tyypilli-
sesti vanhuuteen liittyviii piirteitii (Guillemard 1993). Vaikka ihmisten elin-
ikii on kasvanut, tyoel?imiin trendeill?i mitattuna vanhuus alkaa entistA nuo-
rempana ja samalla entistii vrihemmiin iktiiin sidottuna. Varhaisen tycistii pois-

tumisen myiitii sellainen eliimiinkaari, jonka loppupuolella tietyssa ennalta sovi-
tussa idssd siirryttitin ansiotytistii vanhuusel:ikkeelle, on klymiissfl harvinai-
seksi. Siirtymiivaihe tyostii vanhuusekikkeelle on muuttunut pitemm?iksi ja
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muodoiltaan vaihtelevammaksi. El[m[nkulkua j?isentiivien selkeiden krono-
logisten merkkipaalujen merkitys on viihenemiissii, ja ikiiiintyneiden eliimii
muotoutuu pitkiilti tyrikyvyn, ty<ihalun ja tyrissii jatkamismahdollisuuksien pe-

rusteella (Guillemard ja van Gunsteren 1991).

Varhainen tyrieliim[stii poistuminen on yleistyessdiin saanut jiirjestelmlillisiii
muoroja. Kohli ja Rein (1991) kutsuvat institutionaalisiksi reiteiksi niitA eri-

laisia jiirjestelyjii, jotka kattavat tytin lopettamisen ja vanhuuseliikkeelle siir-
tymisen viilisen ajan. Niimti reitit painottuvat eri maissa eri tavoin: tavalli-
simpia ovat alunperin ty<ikyvyttdmyyden ja tycltttrmyyden turvaksi luodut jiir-
jestelmiit sekii erilaiset lakisiiiiteiset tai vapaaehtoiset varhaisel?ikemuodot.

Vaikka eri reitit tuottavat tyrihrin osallistumisen kannalta saman lopputulok-
sen, niillii saattaa olla merkitt?ivi[ eroja kustannuksissa, korvaustasossa, kont-
rollij?irjestelmissii ja moraalisessa merkityssistilltjssii.

Varhaisen tyrieliimlstii poistumisen reitit perustuvat siis usein jo pitktiiin

voimassa olleisiin jiirjestelmiin, mutta niiiden jfiestelmien tehtiiviit saavat uusia

piirteitii. Muotoutuessaan tyriel?imiist?i poistumisen reiteiksi vanhat
toimeentulojiirjestelmtit muuttuvat uusiksi tydmarkkinoiden siifltelykeinoiksi.
Ne eiviit eniiii niinkii[n liity yksittiiisiin riskeihin kuten tydkyvytt<imyyteen

tai tydttdmyyteen, vaan kokonaisen ik[ryhmtin ongelmiin (mt.).

Seuraavassa tarkastellaan suomalaisten varhaista tydstA poistumista, ja py-

ritii[n suhteuttamaan suoma]ainen poistumismalli Pohjoismaiden ja muun Liin-
si-Euroopan tilanteeseen. Erityisen kiinnostuksen kohteena on varhainen

Kuva I 55-64-vuotiaiden ty<illisten miesten viiestdosuus eriii sstl Euroopan
maissa vuosina 1972-1991
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eliikeliiistyminen: miten eliikkeiden tehtiiviit niikyviit niin yksittiiisten eliikkeelle

siirtyjien kuin yhteiskunnan ja yritysten kannalta, ja miten niimli tehtiiviit
painottavat iiin, toimintakyvyn ja tyrimarkkinoiden suhdetta varhaisessa tytis-
tti poistumisessa.

Varhainen tytistii poistuminen Suomessa ja muualla Euroopassa

Eltikkeell[ olo ennen vanhuuseldkeiktiti yleistyi erityisesti viime vuo-
sikymmenellii. 1980-luvun alussa 55-64-vuotiaista suomalaisista 45 Vo oli
eliikkeellii, mutta vuosikymmenen lopulla t[miin iktiisten eliikel?iisten vtiest<i-

osuus kipusi jo nykytasolle , 57 Vo:iin (Tilasto Suomen eliikkeensaajista 1993).

Samanaikaisesti iktiiintyneiden tydvoimaosuus pieneni: kun viel[ 1980-luvun

alussa 55-64-vuotiaista suomalaisista oli suurempi osuus tycivoimassa kuin
eliikkeellii, vuosikymmenen puoliviilissii tilanne kiiiintyi toisin piiin (Tydvoima-
tilasto 1993).

Myos muualla, ainakin liintisissii teollisuusmaissa, varhainen tydeliimiistii
poistuminen on yleistynyt. Erityisesti ikdAntyneiden miesten tytih<in osallis-
tuminen on useimmissa Euroopan maissa parin viime vuosikymmenen aikana
laskenut voimakkaasti (kuva l). Ikiiiintyneillfl naisilla muutos ei niiy samalla
tavoin: tycihcin osallistumisen lasku on ollut vilhtiist?i, tai kuten Ruotsissa ja
Norjassa, suunta on ollut jopa ptiinvastainen, voimakkaasti kasvava (kuva 2).

Kuva 2 5 5-64-vuotiaiden tyrillisten naisten v iie st<losuus er?iiss?i Euroopan
maissa vuosina 197 2- 199 |
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Naisten ja miesten tydllisyyden erilaiselta niiytt2iv?i kehitys selittyy ainakin
osaksi sillti, ettii naisten ansiotycihcin osallistuminen on viime vuosikymmeni-
nii yliptiiinsii laajentunut, nuoremmat naiskohortit ovat vanhempia enemmtin
mukana tyriel?imiissii. Siten ikiiluokittaisiin poikkileikkaustietoihin perustu-
vassa ajallisessa tarkastelussa ik?iiintyneiden naisten kasvava tyristii poistumi-
nen saattaa peittyii kohorttivaikutusten alle.

Kuvassa 3 esitetty suomalaisten naisten syntymavuosittainen tarkastelu tuo
esille ntimii vastakkaiset frendit. Nuorimman kohortin tytihdn osallistuminen
on 50-54-vuotiaana suurempaa kuin vanhempien - naisten ansiotyri on siis
yleistynyt. Samalla nuorimman kohortin tyrillisyyden aste laskee iiin myritii
jyrkemmin kuin vanhempien - eli my<is naisilla varhainen tytistii poistumi-
nen on lisiitintynyt.

Suomessa ikiiiintyneiden tyrieliimflstii poistuminen on muista Pohjoismaista
poiketen noudattanut l[hinnti keskieurooppalaista mallia: Saksan, Ranskan ja
Hollannin miesten tyrihdn osallistumisen aste on vaihdellut samansuuntaisesti
ja osittain samantasoisestikin Suomen lukujen kanssa (kuva 1). Myris iktiiin-
tyneiden naisten tycihcin osallistumisen muutosten suunnassa Suomi on ollut
liihemp6nd Keski-Eurooppaa kuin muita Pohjoismaita (kuva 2). Erityisesti
Ranskassa ja Saksassa naisten varhaisen tydstA poistumisen kohorttitarkastelu
tuottaa hyvin samanmuotoisen kuvan kuin Suomessa (Jacobs ym. 1991).

Kuva 3 Naisten tycih<in o salli stuminen 50-64-vuotiaina kolmessa syntymii-
vuosiluokassa
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IkAAntyneiden suomalaismiesten ansiotyohcin osallistuminen oli vuonna
1990 jonkin verran viihiiisemp?iii ja naisten puolestaan selvtisti runsaampaa kuin
useimmissa muissa Euroopan maissa (taulukko 1). Kaikkiaan iktitintyneiden
tycillisten osuus on kuitenkin Suomessa eurooppalaisittain korkea: kun mo-
lemmat sukupuolet otetaan huomioon, suomalaisten tydhtin osallistumisen aste

on alle 60-vuotiailla selviisti EU-maiden keskitason yl?ipuolella ja vasta 60-
vuotta tiiyttiineillii se laskee hivenen EU-maiden keskitason alapuolelle.

Taulukko l. Tycillisten osuus viiestristii EU-maissa ja Suomessa vuonna
1990 (Eurostat,1992)

Tyrillisten osuus, 7o

50-54v 55-59v 6044v

Miehet

Naiset

Kaikki

EU-maat
Suomi
EU-maat
Suomi
EU-maat
Suomi

85, I
81,3
46,3
80,9
69,1
84,2

68,0
59,3
32,8
57,9
53,4
61,1

35, I
28,2
13,9
19,7
25,1
23,7

Suomalaisten tytihtin osallistumiselle onkin tyypillistii jyrkk[ pienenemi-
nen vanhempiin ikiiryhmiin siirrytttiessii. Besselingin ja Zeeuwin (1993) las-

kelman mukaan tyrivoimasta poistumisikti olisi EU-maissa keskimti?irin 61,3
vuotta. Kiiytetty laskukaava ottaa nimenomaan huomioon tytivoiman
iktiryhmitt[isen pienenemisen jyrkkyyden, ei tycivoimaosuuden tasoa. Ver-
tailu Suomen vastaavaan lukuun, joka on 60,4 vuotta, osoittaa, etta tallii ta-
voin mitattuna suomalaiset siirtyisiviit pois tyovoimasta vajaan vuoden nuo-
rempina kuin EU-maiden kansalaiset (Hytti 1994).

Toinen Suomelle, kuten muillekin Pohjoismaille tyypillinen piirre on ikliiin-
tyneiden miesten ja naisten jokseenkin yhtiiliiinen tyrihrin osallistuminen.
Vuonna 1993 tydllisten osuus oli 55-59-vuotiailla naisilla jopa hiukan suu-
rempi kuin vastaavan ikiiisill2i miehill?i (51 Vo ja 49 Vo, Tytivoimatilasto 1993).

Molempien sukupuolten yhtiiltiinen tydhdn osallistuminen n?ikyy myris ty<istii
poistumisessa: iktitintyneet, tyciel?imtin ulkopuolella olevat suomalaisnaiset ovat
erilaisilla, useimmiten omaan tyriuraan perustuvilla varhaiseliikkeillii samassa

m?i?irin kuin miehetkin. Vuonna 1993 oli 55-64-vuotiaista naisista 56 7o ja
miehistii 58 7o eliikkeellii (Tilasto Suomen eldkkeensaajista 1993).

Suomessa varhainen tydel[m[stii poistuminen onkin tapahtunut liihes yk-
sinomaan erilaisten eliikemuotojen kautta. Viime vuosien suuri tycittdmyys
on tosin muuttanut tilannetta. Yhti useammalla tytivoimasta poistumisen reit-
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ti on ainakin aluksi kulkenut tydttrimyyden kautta. Ttimti niikyy erityisesti
55-59-vuotiaiden ikiiryhmiissli, jossa eliikeliiisten osuus on ttimdn vuo-
sikymmenen alussa hiukan pienentynyt, mutta tydtttimien osuus sen sijaan

voimakkaasti kasvanut. Tosiasiallinen tyt njdftdikii onkin tiimiin ik[isillii usein

huomattavasti varhaiseliikkeelle siirtymisikaii alhaisempi (Ahonen 1994).

Varhaiselflkkeet ja niiden tehtiiviit

Tydhdn kykenemtittcimyyden perusteella maksettava el2ike on kuulunut el2i-

kejtirjestelmiimme koko niiden voimassaoloajan. Tytikyvytttimyyselitke nousi
jo 1970-luvun alkuvuosina tiirkeliksi tytiel?imiistii poistumisen reitiksi, ja aina

1970-luvun lopulle asti se oli ainoa merkitt?iv[ varhaisen el?ikkeelle siirtymi-
sen muoto. Vuonna 1970 eltike-etuihin tosin lis?ittiin tyott<imyyseldke, mutta

sen ktiyttri yleistyi vasta vuosikymmenen lopulla. 1980-luvun puolivtilissii var-

haisen eliikkeelle siirtymisen mahdollisuuksia laajennettiin edelleen: yksil6l-
linen varhaiseliike ja varhennettu vanhuusel?ike tulivat voimaan vuonna 1986
j a osa-aikaeliike vuotta mytihemmin.

Sairausperusteiset eliikkeet, varsinainen tytikyvyttdmyyseliike ja yksildlti-
nen varhaiselZike ovat kahden viime vuosikymmenen aikana olleet t?irkeitii tyd-

Kuva 4 Yksityisen sektorin el?ikkeelle siirtyneet 55-64-vuotiaat (lkm) ja
tydtttimyysaste (Vo) vuosina 1970 - 1993
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eltim?istii poistumisen reittejti, mutta kuten kuvasta 4 niikyy, niiden alkavuuden
vuosittainen vaihtelu on ollut suurta. Ttitii vaihtelua ei kuitenkaan voi selittiiii
viiest<in terveydentilan tai tyrieliimiin vaatimusten muutoksilla. 1970-luvun
alku ei ollut poikkeuksellisen tytikyvytdntti aikaa eikii 1980-luvun alku poik-
keuksellisen tytikykyistti aikaa. Tydkyvyttdmyysel2ikkeelle siirtyneiden
ikfliintyneiden m[tirtilliset muutokset kertovat pikemminkin sairausperusteisten

eliikkeiden yhteiskunnallisista kytkenndistti. Toimiessaan varhaisen tycielii-
m[stii poistumisen reittinii tyrikyvyttrimyyseliikkeiden roolissa korostuvat ra-
kennemuutoksen seka tydelAmiin mtiiiriillisten ja laadullisten muutosten mer-
kitys.

1970-luvun alkuvuosien huippu tycikyvyttomyysel?ikkeiden lukumii?irissii
ajoittuu maatalouselinkeinon nopean supistumisen vaiheisiin ja selittyy suu-
relta osin juuri maatalousyrittiijien eliikkeelle siirtymisellii. Vuonna 1970 voi-
maan tullut maatalousyrittiijien eliikelaki teki elinkeinorakenteen muutoksen
mahdolliseksi normaalia sukupolvittaista vaihtuvuutta nopeammin.

I 980-luvun alun tyiikyvyttdmyyseliikkeiden poikkeuksellisen pieni alka-
vuus liittyy sek?i eliikettd edeltdvdn sairauspiiiviirahan korvaavuustason al-
haisuuteen ettii tyritttimyyden kasvuun. Sairausp[iviirahan pienuus hillitsi sen

kiiyttriii ja siten viihensi eliikkeellehakeutumistilanteiden syntymist[ (Hytti
| 993) . I 970luvun lopulla alkanut tyrittomyyden kasvu vaikutti sarnan suuntaise sti :

se kanavoi potentiaalisia tycikyvyttrimyyseliikkeelle siirtyviii ainakin aluksi tytit-
ttimyysuralle.

I 980-luvun loppupuolen sairausperusteisten el5kkeiden uusi kasvu liittyy
vuonna 1986 kiiyttddn otettuun yksiltilliseen varhaiseliikkeeseen. lkiiiintyneessii
tydvoimassa oli patoutunutta tarvetta varsinaista tydkyvyttcimyyseliikettii lie-
vemmin kriteerein tapahtuvaan eltikkeelle siirtymiseen, ja toisaalta yrityksis-
sii oli halua ikii2lntyneen tyovoiman pois siirtiimiseen.

Tydkyvytttimyyseliikkeiden merkitys ei siis ole rajoittunut vain terveyden
heikkenemisestii aiheutuvan ansiokyvytt<imyyden kompensoimiseen, vaan se

on liittynyt tycieliimiin murroksiin. Tydkyvyttrimyysmiiiiritelmti onkin
joustavuutensa ansiosta helposti mukautettavissa erilaisiin yhteiskunnallisiin
tilanteisiin (Stone 1984). Tydkyvytttimyyskategorian rajat ovat tulkinnanva-
raisia, ja siten ne voivat muuttua jopa ilman hallinnollisia pliiitriksi2i esimerkiksi
asenneilmapiirin mukaan. Kansainviilisessri, Hollantia, Australiaa, [so-Bri-
tanniaa, Ruotsia ja Yhdysvaltoja koskevassa vertailevassa tutkimuksessa on-
kin todettu, ettii parin viime vuosikymmenen aikana kaikissa tarkastelluissa
maissa tytikyvyttrimyyskriteerit mukautuivat talouden muutoksiin joko lain-
siiiidiinnrillisin toimenpitein tai kriteerien tulkintaa muuttaen (Lonsdale 1992).
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Sairausperusteisilla eltikkeillii on siis ollut selvti tyrimarkkinallinen
funktionsa. Myris tyottcimyyseltikkeitii, joiden ensisijainen rooli liittyy tydlli-
syysongelman hoitamiseen, on kiiytetty laajemmin ty<ieliimiin muutosten

ohjailussa, ennen kaikkea rationalisointi- ja saneeraustoimenpiteiden vrilinee-

nii. Aivan viime vuosia lukuunottamatta uusien tytitttimyyseliikkeiden luku-
rniiiirien vuosittaiset muutokset kertovat kuitenkin liihinnfl yhteiskuntapoliitti-
sista pyrkimyksistii kiiyttiiii tai olla kiiyttiimiittii eliikkeit[ tytittdmyysajan toi-
meentuloturyana. Tytitttimyyseliikkeen merkitystii on sti2idelty eliikkeeseen
oikeutettujen alaikiirajan muutoksilla: 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa

ikiirajaa alennettiin alkuperiiisestii 60 vuodesta ensin 58 vuoteen ja sitten 55

vuoteen, 1980-luvun puolivtilin jtilkeen ikliraja taas v[hitellen nostettiin ta-

kaisin 60 vuoteen.

Suomalaisista varhaiselZikkeistii osa-aikaeliike on ainoa, jolla on selkeitti

aktiivisen tycillisyyspolitiikan tavoitteita. TAffi elAkettii on perusteltu
ikiiiintymisen mukana tapahtuvan ty<ikyvyn alenemisen hitaudella ja
vtihittiiisyydellii, johon vaihtoehtopari kokonaan tyOssa tai kokonaan eliikkeell[
ei istu. Osa-aikaeliikkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ikiiiintyv[n
henkil6n jAljella olevan ty<ikyvyn ja tytihalun hyviiksik[ytHmiseen
(El?ikeikiikomitean osamietintci II, l98l). Osa-aikaeliike on kuitenkin jii[nyt
Suomessa ainakin toistaiseksi varsin harvinaiseksi, syyskuussa 1994 koko
maassa oli 39 57 osa-aikaeliikeliiistii (El[keturvakeskus, 199 4).

Kaiken kaikkiaan varhaisel2ikkeiden teht?iviit voidaan niihdii kolmitasoisi-
na: yhteiskunnallisina, yrityksiin liittyvinii ja yksildllisinii. Niiden yhteiskun-

nallinen merkitys liittyy ennen kaikkea tycillisyyden hoitoon, ja sitii onkin pi-
detty yhtenii varhaiseliikkeiden keskeisimmistii tehfivista (Hardes ja Mall 1993,

Laczko ym. 1988, Walker 1989). Eliikkeet ovat tarjonneet ikA6ntyneille tyrit-
tdmyystilanteessa vaihtoehtoisen tyristii poistumisen reitin, ja samalla runsaan

varhaiseliikkeelle vetiiytymisen on oletettu viihentiiviin irtisanomistarvetta
nuoremmissa ikiiluokissa. Suomessa 1980-luvun uusia varhaiseliikkeit[ luo-
taessa suhtauduttiin kuitenkin hyvin varauksella el?ikkeiden merkitykseen tydl-
lisyyden turvaamisessa. Eltikejtirjestelyjen katsottiin yleensii muodostuvan
pitkiiaikaisiksi tai pysyviksi, ja siten soveltuvan huonosti vaihtelevan tydlli-
syystilanteen hoitoon. Tosin joustavien varhaiseliikemuotojen kiiyttri<in oton
arvioitiin jossain miiiirin alentavan tyrittdmyydesfi aiheutuvia kustannuksia
(Eliikeikiikomitean ehdotus... 1983). Tydllisyyttii on kuitenkin Suomessakin
jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan avoimesti hoidettu eldkkein, mutta eri-
tyi se n tycittrimyy sel?ikej iirj este lmiin turv in.

Naschold ym. (1994) katsovat, ettii varhainen tydeldmdstii poistuminen tai

tyrissii jatkaminen ei kuitenkaan alunperin ollut yleisiin tycimarkkinoiden tren-
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deihin sidottu. Vasta 1970-luvun loppupuolen suultydtttimyys kytki ty6lli-
syyden ja eliikeliiistymisen toisiinsa. Keski-Euroopan maissa kuten Saksassa

ja Hollannissa, joissa varhainen tydeliimiistii poistuminen oli runsasta, tytittti-
myys lisiisi paineita varhaiselle eliikelflistymiselle. Alhaisen poistuman mais-

sa tytitttimyys puolestaan kannusti entistii aktiivisempaan tycillisyyspolitiikkaan.

Maissa, joissa varhainen poistumistrendi voimistui, eliikel[istyminen sai en-

tistii enemmdn institutionaalisia muotoja ja muuttui samalla entistii
itseniiisemmiiksi, ja pysyi siten tiirke?inii tydel?imiin trendinti mytis 1980-lu-

vun hyvinii tyollisyysvuosina.
Suomen varhaiseliikeliiistymisen kehitys muistuttaa edellii kuvattua keski-

eurooppalaista, runsaan tycieliim?istii poistuman mallia. 1 970-1uvun tytitttimyys
tuki varhaiseltikeliiistymisen institutionalisoitumista: tytitttimyyseliikkeen ikii-
rajaa alennettiin ja 198O-luvulla otettiin klyttoon uusia eliikemuotoja, jolloin
myris sairausperusteisen tyrieliim[stii poistumisreitin rooli vahvistui yksilcil-
lisen varhaiseliikkeen myiitii. Yleistyessiidn varhainen el?ikeliiistyminen alkoi
ikiiiinkuin elliii omaa itseniiist?i eltimiiiinsd, ja pysyi siten runsaana myds pa-

remman tyollisyyden aikana.

Yritysten niikrikulmasta varhaiseliikkeiden tyrillisyysaspekti merkitsee muu-

takin kuin mtiiiriillist[ tytivoiman viihenemistil. Varhaiseltikkeet voivat toi-
mia viilineenti myos tydvoiman laadullisissa muutoksissa: varhaiseliikkeelle
siirt[minen mahdollistaa henkikistdrakenteen muutokset vanhuusel?ikkeelle
poistumista nopeammin. Suomessa tydttrimyyseliikkeen tai yksiltillisen
varhaiseliikkeen kiiyttd yritysten henkilcistcipolitiikan v?ilineenii ei olekaan ol-
lut harvinaista (Jonninen ym. 1992). Eliikkeelle siirt?iminen tarjoaa kunnial-
lisen ja mycis taloudellisesti varteenotettavan tytivoiman supistamis- tai
uusintamiskeinon erityisesti pienille tai keskisuurille yrityksille, jotka eiv[t
yksin ole taloudellisessa vastuussa henkikjstcinsii tycittrimyys- tai tytikyvyttti-
myyseliikkeistii.

Varhaiseliikkeiden sosiaaliset tehtflv[t tai inhimilliset motiivit liittyviit yk-
sittiiisiin eliikkeelle siirtyjiin. Eliikejiirjestelyillii on pyritty ikiiiintyneiden ty6-
taakan joustavaan keventiimiseen ja yksilcillisten olosuhteiden huomioon ot-

tamiseen. 1 980-luvun alkuvuosien Suomessa arvomaailma oli sosiaaliturvan
kehittiimistii suosiva, ja vuosikymmenen puolivilissii voimaan tulleiden uusi-

en varhaiseliikkeiden perusteluissa korostuikin voimakkaasti yksiltin hyviitt
painottava n dkemys (Eliikeikiikomitean ehdotus... I 9 8 3 ).
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Bliikeliiistymisprosessi

Vaikka Suomessa viel[ 1980-luvun alkupuolella eliikehalukkuuteen suhtau-

duttiin ymmiirtiiviisti ja uusia mahdollisuuksia sen toteuttamiseen luotiin, vuo-

sikymmenen lopulla tilanne oli jo toisenlainen. Ikii[ntyneiden kiinnostus uu-

sia eliikkeitii kohtaan ylitti moninkertaisesti ennakkolaskelmat, ja huoli kasva-

vista eltikekustannuksista sai pii2tttiijtit pohtimaan eltikeliiistymisen hillitsemisen

keinoja. lkii5ntyneiden tytintekijdiden toiveet varhaisesta, eldkkeen turvin ta-

pahtuvasta tydn jAtfiimisestii eiv?it kuitenkaan ntiytii samalla tavoin muuttu-
neen. Viime vuosien kyselytutkimusten mukaan noin puolet ei eliikkeellii ole-

vista 55-64-vuotiaista suomalaisista haluaisi siirtyii eliikkeelle (Gould ym. 1991

ja 1992, Gould 1994a, Piispa ja Huuhtanen 1993).

Ikiilintyneiden tycintekij<iiden eliikeik[toiveet olivat huomattavasti voimas-

sa olevaa vanhuuseliikeikiifl alhaisempia jo 1970-luvun alussa (Aamio ym.
1976), mutta mahdollisuudet eliikkeelle siirtymiseen kasvoivat merkittiiviisti
vasta uusien varhaiseliikkeiden mydtii 1980-luvun puoliviiliss[. Uudet eliike-
mahdollisuudet ja tyon ulkopuolisten eliimiinalueiden kasvava awostus (Kasvio
I 99 4) koro stiv at v arh ai se n ty6 stii poi stumi sen hyv iiksyttlv y y ffA.

Varhaiseen eliikeliiistymiseen liittyykin usein olennaisena osana eliikkeelle
siirtyjtin oma pyrkimys tydelAmiistti poistumiseen. Eltikel?iistyminen muodos-

taa prosessin, jossa sekA ryOeldmiistii pois tycintiiviit effii eliikkeelle vetiiviit teki-
jtit saavat ik[iintyneen tydntekijiin harkitsemaan eliikkeelle hakeutumista, ja
viihitellen eliikeaikomukset aktualisoituvat - tarjolla olevien mahdollisuuksien
puitteissa - eliikkeelle siirtymiseksi. Eliikkeelle siirtyj[t eiviit siten ole vain
toimenpiteiden kohteita vaan he ovat mycis itse toimijoita. Varhaiseliikkeelle
hakeutuminen on kuitenkin harvoin yksinomaan eliikkeelle hakevan omista

mielihaluista riippuva. Varsinkin taloudellisesti ep[vakaina aikoina oma valinta
ja pakkotilanne kietoutuvat varhaisessa eliikkeelle siirtymisessii toisiinsa, ja
useimmiten molemmat tekijiit ovat jollakin tavalla vaikuttamassa eltikkeelle
siirtymiseen (Laczko ja Phillipson 1991). Varhainen eltikel[istyminen on si-

ten samanaikaisesti sekii yksiltillisten toiveiden ettii yritys- ja yhteistitason

pyrkimysten aikaansaannosta.
Kulttuuriset tekijtit, yhteiskunnassa vallitsevat arvostukset vaikuttavat yk-

sittiiisten ihmisten eldkeasenteisiin, ja muovaavat niiin myos itse eltikeliiistymis-
prosessia. Yhteiskunnan arvomaailma ohjaa niikemyksiii siit[ mitkii tekijiit
ovat hyv[ksyttiiviii varhaisen tytistii poistumisen perusteluja, ja samalla

arvostukset vaikuttavat eliikkeelle tydntiivien j a eliikkeelle vetiivien tekij 6i-
den keskindiseen painottumiseen.
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Yksil6tasolla eliikkeelle tytintiiviti tekijciitii ovat esimerkiksi terveydentilan
heikkeneminen ja tytitehtiivien liiallinen rasittavuus. Yhteiscitasolla eltikkeel-
le tytintiiminen tapahtuu elinkeinorakenteen muutosten ja tyomarkkinoiden
vaatimusten kautta, sekii yritystasolla tuottavuuden tehostamiseen liittyvien
henkiki stcirakenteiden muutospaineiden kautta. V arhaiseliikkeelle vet6v iA teki-
jciitii ovat vapaa-aikaan liittyviit toiveet, esimerkiksi ajatukset puolisoiden yhtti-
aikaisesta eliikkeelle siirtymisestii. Instituutioiden tasolla tycieliimiist[ pois
vetdvf,nd tekij[n2i pidet[?in ennen kaikkea eliiketurvan houkuttelevuutta (Kohli
ja Rein 1991).

Eliikkeelle siirtyminen ei kuitenkaan ole pelktistiifln eliikkeelle siirtyjiin it-
sensti p?iiitettiivissti. Erityisesti sairausperusteisissa eliikemuodoissa oikeuden
eltikkeeseen ratkaisee viime kiidessii eltikelaitos. Sekii yksiltin eliikehalukkuus
ettii eliikelaitosten p?iiitdksenteko perustuvat samoihin eliikkeelle tyiintiiviin ja
vetiiviin tekijciihin - yhteiscin arvomaailmaan, eliiketurvan stiiinnristridn, yksi-
Itjn ominaisuuksiin, ty<ih<in ja tycimarkkinatilanteeseen - mutta niiiden perus-

teella tehdvA ratkaisu saattaa olla hyvinkin erilainen. Esimerkiksi yksilolli-
sen varhaiseliikkeen hakijoista liihes puolet ei eliikelaitosten harkinnan mu-
kaan ttiyt?i ekikkeeseen oikeuttavia kriteereitA. ElAkejiirjestelmii ei siten toimi
ainoastaan tyrieliimiistii pois vetiiviinii tekijtin[, vaan myris joidenkin poistumis-
reittien tehokkaana portinvartijana.

Suomalaisten elikehalukkuuden perustelut

YksiffAisten ihmisten eliikehalukkuuden perusteluissa niikyvit omakohtaiset
tycikykyyn, tydhaluun ja tyrimahdollisuuksiin liittyv[t kokemukset. Samalla
n[istii yksikitason ilmaisuista viilittyy varhaisen tyoel2imiistti poistumisen yh-
teiskunnallisten kytkentcijen merkitys: tytimarkkinoiden tilanne, yritysten sffa-
tegiat, ty<ieltimiin laadulliset ominaisuudet ja ylipiiiinsii yhteiskunnassa vallit-
sevat tyrihcin ja terveyteen liittyv[t kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden niike-
mykset ohjaavat 'tyri vai eliike' -valintojen perusteluja.

Eliikehalukkuutta perustellaan Suomessa usein pitkiillii tyduralla, katsotaan
ettA oma osuus tyrieliimlissii on jo kohtuudella tullut tehtyii (Gould 1994a).

Varhainen eltikkeelle siirtyminen legitimoidaan n?iin aikaisemman tyohtin si-
toutumi sen kautta. Tiillaisessa aj attelussa varhaisesta tydst[ poistumisesta itse
asiassa katoaa varhaisuus-aspekti kokonaan pois. Eliikkeelle siirtymistii ei
suhteuteta vanhuuseldkkeen ikiirajaan, vaan se niihdiiiin tiettyjen tycivuosien,
tai oikeammin vuosikymmenten perusteella an saittuna oikeutena, palkkiona
pitkiistii ja useimmiten rasittavaksi koetusta tyrirupeamasta.
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Vaitka el?ikkeelle aikovat tuovat esille taloudellisten kannustimien ja tydn
muutosten merkityksen tycimotivaatiolleen, tyrihistorian kokonaisuuden ko-
rostuminen eliikkeelle hakeutumisen perusteluna merkitsee sitii, etteiviit muu-
tokset ikiiiintyneiden tydoloissa vAlftAmdttd enAA muuta heidiin asennoitumis-
taan varhaiseen eltikkeelle siirtymiseen. Tyciel[m?in mytinteisill[ muutoksilla
pystyttiiisiin sen sijaan luomaan nuoremmille tycintekijtlille visioita tycin jat-
kamisen mahdollisuuksista aina vanhuuseltikeiktiiin asti (Kasvio 1994, Klosse
t994).

Omakohtaisten tytieliim?in kokemusten ohella mycis ty<imarkkinoiden ylei-
nen tila vaikuttaa yksilcitason eltikeasenteisiin. Tydttdmtiksi joutuminen, epa-

va.rmuus tyrin jatkumisesta tai huoli nuorempien tycillisyydestii saa harkitse-
maan eliikkeen hakemista. Riittiiviin pitkii tytitttimyys ja korkea ikii tekeviit
eliikel[istymisestii tydttdmyyseliikkeen muodossa liihes automaattisen.
Sairausperusteisille eliikkeille hakeutuminen saattaa suurtyottdmyyden valli-
tessa sen sijaan jopa viihet?i, sill?i tyrittrimiinii olevilla tytin ja toimintakyvyn
epiisuhta ei aktualisoidu. Hytin (1993) tulosten mukaan erityisesti
suhdanneherkkien, raskaan ruumiillisen tydn toimialojen tytintekijiit ajautu-
vat laman aikana herkemmin pitkiiaikaistydttcimiksi kuin tydkyvyttdmyyseliik-
keelle. Toimialoilla, joissa laajaan tyrittcimyyteen ei ole totuttu, tytittcim?iksi
j outuneet hakeutuvat sen sijaan keskimiiiiriiistii enemmiin sairausperusteisille
eliikkeille.

Ty<illisyystilanteen ohella muutkin tulevaisuuteen liittyviit epiivarmuusteki-
jiit vaikuttavat ikiiiintyneiden eliikeasenteisiin. Huoli oman ansiotason siiily-
misestf, eliikeikti[n asti askarruttaa monia, ja saattaa kallistaa vaakakupin var-
haisen eliikeliiistymisen suuntaan. Samoin pelko eliikkeelle pii[syn
vaikeutumisesta tulevaisuudessa niiyttiiii lisiiiiv[n paineita varhaiseliikkeelle
hakeutumisp[iitciksen tekemiseen (Gould 1994a).

Kaikkein yleisimmin hyviiksytty syy varhaiselle tyostii poistumiselle -jopa
voimakkaasti tyiiorientoituneissa yhteiskunnissakin - on kuitenkin terveyden
heikkeneminen (Kohli ja Rein 1991). Yksikitasolla huonoksi koettu terveys
onkin selkeiisti mycihempiili eliikel?iistymistii ennakoiva tekijii (Gould 1994a,
Lind ja Maki 1994, de Winter 1993).

Terveyden merkitys korostuu erityisesti eliikel[istymisprosessin loppuvai-
heessa, varsinaisessa eltikkeelle hakeutumistilanteessa. Sairausperusteiset eliik-
keet, joilla on merkittilvli asema varhaisen tytistii poistumisen reitteinri, edel-
lytt[v[t liihtokohtaisesti toimintakyvyn heikkenemistii, ja tAmAn heikkenemi-
sen todistaminen muodostuu keskeiseksi osaksi niiille eliikkeille hakeutumis-
ta (Klosse 1994). Tiimii prosessi vaikuttaa mycis eltikkeelle siirtyvien omiin
niikemyksiin varhaisen ty<istii poistumisen syistii: sairausperusteiselle eltikkeelle
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siirtyneist[ kaksi kolmasosaa pitAA tArkeimptinii eltikkeelle hakeutumisensa

syynli huonoa terveyrtaan (taulukko 2). Elzikeliiistymisprosessin varhaisem-
massa vaiheessa olevat eiviit sen sijaan samalla tavoin korosta terveyden heik-
kenemisen merkitystii. Heille pitk[ tyoura on tiirkein eliikkeelle hakeutumi-

sen moriivi. Samoin tydttcimyys ja pelko siitA, ettii eliikkeelle piiiiseminen

vaikeutuu tulevaisuudessa ovat sitii tiirkeiimpiii mitii varhaisemmasta ekike-
prosessin vaiheesta on kyse.

Taulukko 2. TZirkein eliikkeelle hakeutumisen syy ik5iintyneillti tycinteki-
j6illA elflkeliiistymisprosessin eri vaiheissa (Gould 199 4a)

Tydssii tai tydttdmdnA
mutta

eltikkeen harkinnut
hakeminen vakavasti
kiiviiissyt eliikkeen
mielessii hakemista

Vo 7o

Siirtynyt
tydkyvyt-

trimyys- tai
yksikill.
varhais-

eliikkeelle

Vo

Riitt[v[sti tehty
Vaikeutuu tulevaisuudessa
Tycittiimyys
Tycin rasittavuus
Pelko ansioiden alenemisesta
Huono terveys
Perhe ja vapaa-aika
Muut syyt

Yhteensd

LukumiiiirI

26
l8
t7
11

1l
9
5
a
J

100

278

22
11

t4
11

7
23

5
7

100

279

2

)
7
J

69
3
5

00

46

1

I

Edellti olevasta taulukosta nilkyy, ettii yksiltitasolla esille tuodut ffirkeim-
miit eliikehalun syyr ovat valtaosaltaan eltlkkeelle ty<intiivi[ tekijtiitii. Eliike-
ajan vetovoimaan luokiteltavat, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyviit syyt jii[-
v[t viihille maininnoille. Toisaalta vetotekijAt saattavat peitty[ tycintcitekijdinii
ilmaistujen syiden sisiiiin. Huono terveys eliikehalun syynii sisiiltiiii todenn?i-

kdisesti myris ajatuksen tai ainakin toiveen eliikeajan my<inteisyydestii,
terveyden kohenemisesta tydn jiittiimisen ja eliikkeelle siirtymisen myotii. Pitkii
tyoura eliikkeelle siirtymisen perusteluna liittyy puolestaan ntikemykseen au-

to maattise sta oikeutuksesta v arhaiseen eliiketurv aan : ko ska eliikemahdollisuuk-
sia on luotu, niitii halutaan myds k[yttiffi.

Eliiketurvan tasoa ei yksilotasolla yleensii mainita eliikehalun perusteluna.

Tosin tydelamAss[ jatkamisen motiivi selviisti kasvaa, jos tuleva eltike sillii
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tavoin oleellisesti suurenee (Gould ym. 1992). El[kkeiden korvaavuustasoa

on kuitenkin pidetty jopa tiirkeimpiinii tyrieliim?istii poistumista selittiiviinil te-

kijtin[, mikiili terveydentilan vaikutukset eliminoidaan (Aarts ja de Jong 1990).

Mytis makrotasolla sekii eltikkeiden korvaavuustason muutosten etta niita edel-

tdvien tukimuotojen kuten sairauspiiivlrahan ja tyrittrimyyspiiiviirahan muutos-

ten ja keskintiisten suhteiden on havaittu vaikuttavan el?ikkeiden alkavuuteen
(Hytti 1993, Crona 1981). Kansainviilisessii vertailussa on mytis todettu, eftA

varhainen tycistii poistuminen on jossain miiiirin yleisempZiii korkean eliike-

tason maissa, j oskin esimerkiksi tytimarkkinapolitiikan aktiivisuus hiilventiiii
tiitii yhteyttii (Kangas 1992). Hytti (1993) onkin korostanut, etta ty6mark-
kinoiden toimintaan liittyviit tytinttitekijiit ja sosiaaliturvan korvaavuustasoon
liittyviit vetotekijat ovat toisiinsa kietoutuneita, eikii niiden vaikutuksia eliike-
liiistymiseen ole helppo erotella.

Vaihtoehtoiset poistumisreitit

Eliikkeelle hakeutumisen syyt ilmaistaan yksikitasolla tavallisimmin pitkiitin
tyciuraan, rasittavaan tydhdn, huonoon terveyteen ja tulevaisuuteen liittyviin
epiivarmuustekij <iihin vetoamalla. Yh tei sotasolla varhaisen eliikeliii stymi sen

perustelut niiyttiiviit toisenlaisilta: yritysten tuottavuus, tyollisyyden hoito ja
laajat rakennemuutokset vaikuttavat eliikkeelle siirtiimiseen. Tytimarkkinoiden
toimintakyky, yritysten toimintakyky ja yksittflisen tydntekijiin toimintakyky
kietoutuvat varhaisessa tyrieliimiistd poistumisessa toisiinsa, j a saavat niiktj-
kulmasta riippuen erilaisen painotuksen.

Koska varhaisen tydsta poistumisen institutionaaliset jiirjestelmiit on alun-
perin kehitetty erillisten riskien kuten tycittcimyyden tai tycikyvytt<imyyden
turvaamiseksi, ne pyrkiviit erottelemaan tyrimarkkinallisiin syihin ja ter-
veydellisiin syihin perustuvan poistumisen omille reiteilleen. Erityisesti
sairausperusteisten tukimuotojen kriteerit on haluttu tarkoin pitii[ yhteiskun-

nallisen p?iiitciksenteon valvonnassa. Yhteiskunnallinen siiiitely on samalla li-
siinnyt varhaisen eliikkeelle siirtymisen hyviiksyttya smtusta: kriteerien tiiy-
tyttyii elzike on koettu ansaittuna oikeutena, ei armopalana. Siten esimerkiksi
yksilcillisen varhaiseliikkeen korkea hylkiiysosuus, samalla kun se sulkee suu-

ren osan hakijoista ttimiin tycieliimiistii poistumisreitin ulkopuolelle, korostaa

eliikkeelle p[iisseiden ansaittua oikeutta varhaiseen ty<istii poistumiseen.

Poistumisreittien tiukka valvonta ei vAlftAmattii v?ihennii varhaista tyostii
poistumista, vaan ainoastaan kanavoi sen vaihtoehtoisille reiteille. Ttimfi kiiy
ilmi yksikillisen varhaiseltikkeen hakemukseen hylkiiysp[iittiksen saaneiden

tarkastelussa: alkuvuodesta 1992 yksikillisen varhaiseliikkeen hylkiiyspliiitdk-

166



El iikel iii styminen v arhai sen tyO st[ poi stum i sen reittinii

sen saaneista useimmat eiviit jatkaneet tytissii lainkaan hylkiiysptiiitciksen jiil-
keen. Kuvasta 5 niikyy, ettii vuonna 1992, eliikettii hakiessaan, neljiisosa
hylkiiyspiiiit<iksen saaneista oli tyottomzlnii, mutta vuotta myiihemmin tytitt6-
miti oli jo puolet koko joukosta (Gould 1994b).

Hylkiiyspiiiit<iksen saaneiden korkea tyrittcimyys liittyy luonnollisesti ylei-
seen taloudelliseen lamaan. Samalla se kuitenkin kuvaa myds ikiiflntymisen
ja terveyden heikkenemisen yhteyttti tytittdmyyteen. Varhaista eltikel?iistymistti
on totuttu pitiimiiiin yhtenii kasvavan tytittcimyyden torjuntakeinona.
Hylkiiystapausten seuranta osoittaa kuitenkin, etta dlanne voi myris olla piiin-
vastainen: laman aikana tydttdmyys muotoutuukin vtilineeksi hillitii kasvavaa
eltikeltiistymistii.

Vaikka tytittcimyys ja varhainen eliikeliiistyminen voivatkin yksil<itasolla
olla vaihtoehtoisia ja joissakin suhteissa selviisti erilaisia tytistii poistumisen
reittejii, yleisesti katsoen ne ovat kuitenkin ratkaisukeinoja yhteen ja samaan
ongelmaan: ikli[ntyneiden tycimarkkinoille sopimattomuuteen.

Nykyisessii tyrittcimyystilanteessa naytlaa iktitintyvillti palkansaajilla olevan
varhaisen tycistii poistumisen reittinii jokseenkin yhtii usein erilaiset eliikkeet
kuin ty<ittcimyysturvakin. Vuonna 1990 ty<issii olleista ja silloin 50-62-vuo-
tiaista palkansaajista oli kolme vuotta myohemmin neljiisosa jollakin eliikkeell[
ja liihes yht[ moni tycittomtinii. Loput jatkoivat vielii tyrieliimlssii, joskin heis-

Kuva 5 Vuonna I 992 yksiltillisen varhaiseliikkeen hylkiiyspiiiitriksen saa-
neiden tilanne eliikettii hakiessa ja vuotta myrihemmin
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tiikin yli puolet olisi mieluummin siirtynyt varhaisel?lkkeelle kuin jatkanut ty6s-

sii (Gould 1994a).

Varhain tydeliimAstA poistuvat ovat samaan ik?iluokkaan kuulumista lukuun-
ottamatta hyvin heterogeeninen joukko. Tycitttimien ja eri eliikkeille siirty-
neiden vertailu kertoo, ettii tyytyviiisimpiti tilanteeseensa ovat alennetussa

eliikeitissii vanhuuseliikkeelle siirtyneet. TerveyttA on viela hllella, mieliala
on hyvii ja varsinkin miehet ovat mycis taloudelliseen toimeentuloonsa tyyty-
viiisiii. Muut eliikel5iset, samoin kuin tycittdmyysturvan varassa eliivtit, joi-
den tycieliimiistii poistumiseen on jo liittynyt terveyden, tytin ja tyti-
markkinoiden ongelmia, arvioivat tilanteensa monissa suhteissa huonommak-

si kuin varhain vanhuuseliikkeelle siirtyneet (mt.).

Varhainen eltikkeelle siirtyminen ja siihen liittyvii tydeliimiistii poistumi-
nen niiyttiili ihmisten kokemuksissa olevan kuitenkin voittopuolisesti mytin-
teinen asia. Sairausperusteisille eliikkeille siirtyneet kertovat terveydentilansa

kohentuneen ty<in j[ttiimisen jtilkeen, ja mytis mieliala on usein parantunut

eliikkeelle siirtymisen mydtii (Forss ja Tuominen 1991, Gould 1994b, Piispa
ja Huuhtanen 1991).

IIn, toimintakyvyn ja tytimarkkinoiden painottuminen

Varhainen ty6sH poistuminen on jlisentiimiissti ikiiiintyneiden eliimiinkulkua
uudella tavalla, tyossii olon ja muun el[miin jaksot eiviit noudata aikaisempia

siiiinndnmukaisuuksia. Ansiotyrin lopettaminen 65 vuoden iiissti vanhuuselilk-

keelle siirtymisen yhteydessii on harvinaista, sen sijaan erilaiset eliiketurvaan
ja tyrittdmyysturvaan perustuvat varhaisen poistumisen reitit ovat voimakkaasti
yleistyneet. Vuoden 1994 vanhuusbarometrin mukaan suomalaiset uskovat

vankasti, ettA elAkkeelle siirtymisik[ tulee tulevaisuudessa muuttumaan entis-

tiikin yksildlli semmiiksi.
Kiinteiin vanhuusekikeiiin merkityksen viihenemisen ja varhaisen eliikkeelle

siirtymisen kasvun on katsottu rikkovan eltim?inkaaren kolmijaon koulutuk-
seen, tyrihtin ja eldkkeeseen, ja tuovan mukanaan sddnntitttimyyttii ja
ennakoimattomuutta. Selkeiden odotettavissa olevien kiintopisteiden puuttu-
misen on arveltu lisiiiiviin epiivarmuutta ja hiimmennystd eltimiinkulun jiisenty-

misessri (Guillemard ja van Gunsteren 1991). Ennakoimattomasta, varhai-
sesta tytistA poistumisesta puuttuu myris usein eliikkeellesiirtymisriittien tuo-
ma hyviiksyttiivyyden ja tehdyn tytiuran arvostuksen tunne (Tikkanen 1994).

Toisaalta tydeliimtin varhaisten poistumisreittien voidaan niihdii pikemmin-
kin tukevan eliimiinkulun siiiinncillisyyttfl kuin siiilnntjttcimyytta. Vanhuuseliik-

keiden rinnalle tai tilalle on ekim:inkaaren kolmijaon siiilyttlimiseksi tuotu
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muita, alkujaan tyottomyyden tai tycikyvytt<imyyden turvaksi luotuja sosiaa-
liturvamuotoja. Eliimiinkulun perusrakenteita ylliipidetiiiin niiin yhdistiimiillii
iiin ja toimintakyvyn kategoriat (Jacobs ja Rein 1994).

Vaikka varhainen tycistii poistuminen ei ole sidottu selkeiiiin kronologiseen
ikf,dn, mii2irittelemiittrimlnii ja liukuvana kiisitteenii ikfl kuitenkin sisiiltyy tyci-
eliimiistii irtautumiseen. Tyypillinen varhaiseliikkeelle hakeutumisen perus-

telu, "olen jo tehnyt riitttivilsti", "olen jo riittiiviin vanha", sistilttiii niikemyk-
sen eliikkeeseen oikeuttavasta i2istii. Ikit antaa tydstti pois siirtymiselle hyviik-
syttdvAn statuksen, ja samalla tavoin ikii tekee hyviiksyttlviiksi myris tyrist?i

pois siirtiimisen.
Ikii sisiiltyy myds enemmdn tai v?ihemmiin niikyviisti useiden poistu-

misreittien kriteereihin. Varsinaista tydkyvyttrimyyseliikettii lukuunottamatta
kaikissa varhaisen eliikkeellesiirtymisen muodoissa on alaikiirajat, joiden siiti-
telyllli kunkin eliikemuodon kautta tapahtuvaan tydelamAstfl poistumiseen on
voitu vaikuttaa. Sairausperusteisissa eliikkeissti ikii on implisiittisesti mukana
jo tydkyvytttimyysaj attelussa: vaikka ikii2i ei sin?insii pidetii tydkyvytt<imyy-
den kriteerinti, vanhemmille tyrintekijriille riittAA eliikkeen saamiseen vtihtii-
sempi ty<ikyvyn menetys, koska heidiin ei vajaakuntoisina oleteta pystyvtin
siiilyttiimiiiin paikkaansa tytimarkkinoilla.

Varhainen tydstii poistuminen on kulttuurisidonnainen yhdistelmii tervey-
den, tyrin ja ty<imarkkinoiden toimintaa; eri poistumisreitit painottavat tamAn
yhdistelmiin eri puolia. Toimintakyvyn heikkenemiseen perustuvien
poistumisreittien korostuminen - kuten on laita esimerkiksi Saksassa, Hol-
lannissa, Ruotsissa, Norjassa ja mytis Suomessa (Guillemard ja van Gunsteren
1991, Kolberg ym. 1992, Naschold ym. 1994) - itse asiassa palauttaa tydstfl
poistumisen mallin vanhaan, ennen nykyisiii eliikej[rjestelmiflmme vallinnee-
seen kaavaan. Ennen kiinteiin vanhuuseliikeiiln aikaa taloudellisesti tuetun
tyrieltimiist?i poistumisen kriteerinti oli yksinomaan tytikyvyn aleneminen.
Ammattikuntajiirjestelmiilffi tai kdyhiiinhoidosta sai avustusta, kun ei entl2i

kyennyt tydtii tekemiilin. Tosin kiinteiiiin eliikeikiiiinkin on liittynyt ajatus tyti-
kyryn heikkenemisestii; eliikeikti pyrittiin alunperin mAArittamAiin siten, ettii
se ennakoisi vanhuudesta johtuvaa tycikyvytt<imyyttii (Eliikekomitean osa-

mietintci II, l98l).
Erityisesti sairausperusteisessa varhaisessa tyrieltimtistii poistumisessa on siis

piirteitii, jotka palautuvat aina nykyisiii sosiaaliturvajiirjestelmiii edeltiineeseen
ajatteluun. Sairausperusteisten poistumisreittien korostumisen on mytis v[ti-
jalimatta katsottu medikalisoivan tycieltimtin ongelmia; ltiiikiirit ovat tycikyky-
arvioita tehdessiiiin joutuneet saneeraustoimenpiteiden ja rakennemuutosten
vallankiiyttiijiksi (Klosse 1994). Varhaisen poistumisen tytimarkkinalliset me-
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kanismit, jotka kaventavat poistumiseen liittyvAd vapaaehtoisuutta, yksilcillistii
valintaa, yll[pitiiviit puolestaan yhteiskunnallista syrjiiytymistii (Laczko ym.

1988, Walker 1989).

Kiinteiistii eliikeiiistti luopuminen - ei viilttiimtittii lains?itidtinntillisesti, vaan

k[ytiinnrissri - saa kuitenkin voimakkaasti tukea kansalaisilta. Vanhuusbaro-

metrin (1994) mukaan kiinteiin eltikei?in kannatus on Suomessa hyvin viihiiis-

tzi, selvii enemmistri suosii joustavaa eliikkeelle siirtymistii, kun henkiki on

ollut mukana tyriel[miissii tietyn miiiiriin vuosia. Eurooppalaisen mittapuun
mukaan suomalaiset suhtautuvat selviisti keskimfliiriiistii my<inteisemmin elii-
keiiin joustoon. EU-maiden kansalaisista hollantilaiset, saksalaiset, tanskalaiset
ja ranskalaiset ovat ltihimpiin[ suomalaisia mielipiteissaAn. EtelA-Euroopassa

kiinteii eltikeikii puolestaan viehiittiiii viiesttiii enemmiin. Olemassa olevilla
jihjestelmilld saattaa olla vaikutusta n?iihin mielipiteisiin. Pohjoismaat ja Keski-

Eurooppa ovat olleet edell[kiivijriitii erilaisten varhaiseliikemuotojen ke-

hitttimisessa, sen sijaan Etelfl-Euroopassa eliikeilin joustosta ei ole yhtii paljon

kokemuksia.

Eliikeliiistymisen suomalaiset erityispiirteet ja tulevaisuuden
niikymiit

Eurooppalaisista hyvinvointivaltiomalleista mm. Pohjoismaiden ja Manner-

Euroopan hyvinvointivaltiot erottuvat omiksi ryhmikseen (ks. Kososen artik-
keli ttissii kirjassa). Niiissii maissa myds tytillisyyden ja eliikeliiistymisen suh-

de on selviisti erilainen. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa varhainen tytiel[-
miistli poistuminen on suhteellisen viihiiistii, Keski-Euroopassa puolestaan hyvin
runsasta. Tiimii ero ei selity poistumisreittien tarjonnalla; sekii Pohjoismaissa

effA Manner-Euroopassa on laajoja ja etuuksien tasoltaan viihintiitin kohtuul-
lisia varhaiseliikejtirjestelmiii. Sen sijaan yleisen tytillisyyspolitiikan ja sosi-

aalipolitiikan kytkentii on ndissii maissa ollut erilainen. Tyrillisyyfta on Keski-
Euroopassa hoidettu eliikeliiistiimisellii ja yliptiiins[ tytivoiman tarjonnan vii-
hentiimisellii, kun taas Pohjoismaissa on pyritty aktiiviseen tytimarkkinapoli-
tiikkaan, jossa t[ystydllisyytt?i on tavoiteltu esimerkiksi hyvinvointipalvelu-
jen tyrillistlivillii vaikutuksilla (Kolberg ja Esping-Andersen 1992, Naschold
ym. 1994).

Vaikka Suomi monissa hyvinvointivaltion piirteiss?i sijoittuu selviisti poh-
joismaiseen ryhmiiiin, varhaisessa tytielAmiistii poistumisessa Suomi kuiten-
kin on liihempiin?i Keski-Eurooppaa kuin muita Pohjoismaita. Erityisesti suo-

malaisten miesten tycieliim[st?i poistuminen muistuttaa Saksan, Ranskan ja
Hollannin tilannetta. Suomessa ei ole yleisesti perusteltu varhaiseliikejtirjes-
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telmien kehittiimistii nimenomaan tycillisyysniik<ikohdilla, mutta harjoitettu tyci-

voimapolitiikka on kuitenkin ollut keskieurooppalaiseen tapaan tydvoiman
tarjonnan supistamiseen perustuvaa, eikti tyrivoiman kysynn2ln lisii[miseen tu-
keutuvaa tiiystycillisyyspolitiikkaa kuten esimerkiksi Ruotsissa.

Suomen tyristii poistumisen mallille on mycis muista Pohjoismaista poiketen
ollut tyypillistii tiiydellinen tycin lopettaminen; sek?i osatydkyvyttrimyyseliik-
keiden ettA osa-aikaeliikkeiden lukumtitirAt ovat pieniii. Ruotsissa osa-aika-
eltikkeen suuri suosio on tuonut viihittiiisyyttti tycieltimiistii poistumiseen, ja
Norjassa tycikyvyttcimyyseliikeliiisten osittainen palkkatyrihcin osallistuminen
on ollut yleistii (Kolberg ym. 1992).

Suomessa varhainen eliikeliiistyminen on koskettanut naisia samassa mdd-
rin kuin miehiiikin: viime vuosina eltikeliiisten osuus 55-64-vuotiaiden ik?i-

ryhmiiss[ on ollut naisilla noin 56 ?o ja miehlllti noin 58 %o. lkii[ntyneiden
suomalaisnaisten varhainen tydstii poistuminen onkin kasvanut samalla tavoin
kuin esimerkiksi Saksassa, sen sijaan muissa Pohjoismaissa ikiitintyneidenkin
naisten tytihtin osallistuminen on lisii?intynyt. Keskieurooppalaisesta mallista
poiketen suomalaiset naiset ovat kuitenkin ylipiiiinsd mukana tytieltimtissti lti-
hes yhtii paljon kuin miehetkin ja iktiiintyneidenkin naisten ty<ih<in osallistu-
minen on eurooppalaista keskitasoa korkeampi.

Suomalaiset ovat tyciteliiistii ja tydntekoa arvostavaa kansaa (Kangas 1992),
niinpii varhaisen tytistA poistumisenkin perustelut kuvastavat vahvasti ty6si-
donnaista kultnruriamme. Pitkiin, raskaan ja terveyttii kuluttavan tyduran katso-
taan ikiiiin kuin palkkiona oikeuttavan eliikkeelle siirtymiseen. Varhainen
eliikeliiistyminen, terveyden heikkenemiseenkin perustuva,legitimoidaan niiin
ennen kaikkea tehdyllii tydllA.

Sairausperusteisten poistumisreittien, tyrikyvyttrimyyseliikkeen ja yksiltil-
lisen varhaiselZlkkeen runsas kAyttd on ollut tyypillistii Suomelle. Tiissii suh-
teessa yhteismitallisia maita l<iytyy sekii Pohjoismaista ettA Manner-Euroo-
pasta: esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Hollannissa ikfliintyneiden
tydkyvytttimyyseliikkeet ovat yleisiii. Tyrikyvyn merkitys varhaisessa tyiistii
poistumisessa on siis korostunut, ja koska tyrikyvyttomyyden miiiiritelmiit usein
sis[lt[viit jonkinlaisen tyomarkkinallisen komponentin, tyrikyky tarkoittaa
nimenomaan kyky?i pysytellii tycieliimiissi, ty<imarkkinakelpoisuutta. Sekti
Pohjoismaissa efta muualla Euroopassa on kuitenkin havaittavissa pyrkimys
sairausperusteisin eliikkein tapahtuvan varhaisen tyostii poistumisen hillitse-
miseen, ja samalla tycimarkkinallisiin ja terveydellisiin syihin perustuvien
poistumisreittien selkeiimp[iin erotteluun. Suomessa on korotettu yksilcillisen
varhaiseliikkeen alaikiirajaa, ja esimerkiksi Hollannissa ja Norjassa
tycikyvyttrimyysmiiiiritelmiiii on muutettu entistil lfliiketieteellisempiiiin suun-
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taan. Kriteerien muuttamista suunnitellaan mycis mm. Saksassa ja Ruotsissa
(Laitinen 1994, Riitten ti11..., 1994).

Sairausperusteisten poistumisreittien tiukempi valvonta ei vllttiimiittii kui-
tenkaan johda varhaisen ty<ist?i poistumisen yleiseen viihenemiseen, vaan lii-
hinnti tydkyvytttimyysturvan ja ty<itttimyysturvan painotuksen muuttumiseen.

Kriteerien tiukentaminen saattaa mytis lisiitti tycimarkkinallisten ja sosiaalis-

ten ongelmien medikalisoitumista: tullakseen hyviiksytyiksi tiillaiset ongelmat
on peitelttivii entistii huolellisemmin ltiiiketieteellisten leimojen alle. Ikiiiinty-
neille tarkoitettujen erikoisjiirjestelmien - niin tycikyvytttimyyteen kuin
tydtttimyyteenkin perustuvien - alaikiirajojen v?ihittiiisellti korottamisella saat-

taa kuitenkin pitkiillZi tahffiime[A ola asenteellista merkitystii. Ikiirajojen ko-
rottaminen saattaa paitsi vaikeuttaa eliikkeelle siirtymistli, my<is muuttaa sekd

yksitt?iisten ihmisten ettii yritysten nlikemystii ja kiiyt[ntdja tyoeliimiistii pois-

tumi sen aj oittamisessa.

Varhaisen ty<ieliimtistii poistumisen problematiikassa yksiltin etujen, yri-
tysten etujen ja yleisten etujen yhteensovittaminen ei ole aivan yksioikoista.
Yleinen hyvii edellytttiisi eliikekustannusten pienenemist?i eli varhaisen elii-
keliiistymisen viihentiimistii ja tyoss?i pitempiiiin jatkamista. Yritysten etu on

kuitenkin helposti ristiriidassa yleisen edun kanssa. Kilpailukyuyn ja tuotta-

vuuden maksimoinnissa v?ihemmAn tuottavan henkiltjstcin eli usein juuri ikiiiin-
tyneiden hyviiksyttyii tydstii pois siirtiimistti pidetii?in tiirkeiinii. Yritysten etua,

ty6voiman uusintamisen joustavuutta tavoiteltaessa yksiltin hyvii merkitsee
mahdollisimman liberaalia eliikkeelle siirtymisktiyt?intci?i, eli ristiriitaa yleisen

hyv?in kanssa. Yleisten etujen mukainen eliikeliiistymisen hillitseminen taas

edellyttiiii - yksikin edun mukaan toimiakseen - iktiiintymisen mydnteistii
huomioon ottamista tyrieliimiissii.

Suomen viime aikaiset eliikepoliittiset pyrkimykset ovat selkeiisti tiihdtin-
neet varhaisen eliikeliiistymisen hillitsemiseen. Eliikekriteerien ja laskenta-
perusteiden muutoksin on eliikkeelle siirtyminen tehty vaikeammaksi ja tycis-

sti jatkaminen puolestaan houkuttelevammaksi. Erityistii huomiota on kiinni-
tetty osa-aikaeliikkeen suosion kasvattamiseen eli varhaisen tytistii poistumi-
sen porrastamiseen. My<is tyrieliimiissii on kampanjoitu ikiiiintyneiden tycinte-

kijtiiden arvostuksen ja heidiin taitojensa ja kokemuksensa hycidyntiimisen puo-
lesta.

Eliikepoliittisten pyrkimysten ja tycieliim?in kehittiimisen ohella varhaisen
tyrieliimiistti poistumisen v?ihent?iminen edellyttiiii kuitenkin mycis talouspoli-
tiikan sitoutumista tyrillisyyden ylliipit?imiseen. On mycis kiinnostavaa niihdii
tulevatko tytimarkkinoilla havaittavissa olevat joustavuuden, epiivakaisuuden,
pysyviin tilapiiisyyden ja tyriurien polveilevuuden merkit (ks. Santamiiki-Vuori
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tiissii kirjassa) lisiiiimiiiin varhaista tyostA poistumista, vai hajauttavatko ne ty<i-

urat pikemminkin nykyist[ pitemm[lle aikav[lille. On kuitenkin ilmeistii ettl
tycimarkkinoiden kehityksestii riippumatta vriestdn ikiirakenteen muutos, v6-
est6n vanheneminen tulee yhdessii eltikkeistti ja ikiiiintyneiden tyottomyystur-
vasta aiheutuvien kustannusten kanssa asettamaan rajat varhaiselle tyristii pois-
tumiselle.
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Suomi kansainviilistyy - miten hyvinvointivaltiomalli
muuttuu?

1960- ja 1970-luvuilla Euroopan yhteisdn ja kansallisvaltioiden sosiaalipoli-
tiikat kehittyiviit pitktilti oman logiikkansa ja rationaliteettinsa mukaan. Niii-
den tasojen viilillii oli viihiin yhtymiikohtia ja riippuvuuksia. Yhteiscin sosiaa-
lipolitiikka oli liihtcikohdiltaan ja tavoitteiltaan rajoittunutta, kun taas Euroo-
pan kansallisvaltioissa jatkui hyvinvointivaltion rakennusvaihe.

Tilanne on kuitenkin tyystin muuttunut 1990-luvu11a. Kaikissa kehittyneissii
teollisuusmaissa sosiaaliturvaan ja erityisesti sen rahoitukseen vaikuttavat sa-

manlaiset tekijiit: viieston vanheneminen, tycittcimyys, huoltosuhteen muutos,
sosiaalimenojen kasvu ja sosiaalinen syrjiiytyminen. Sosiaaliturvaan kohdis-
tuu mytis uudenlaisia kansainviilistymisen aiheuttamia paineita. Paineet ja
muutokset liittyviit paljolti globalisoitumiseen eli kansainviilisen talouden val-
litsevuuteen suhteessa kansallisiin talouksiin, mikii on muuttanut kansallisval-
tioiden asemaa erityisesti raha- ja valuuttamarkkinoilla.

Mycis Euroopan unionin alueella ja Eta-alueella tapahtuvat yhteiskunnalliset,
taloudelliset ja poliittiset muutokset heijastuvat aikaisempaa enemmiin kan-
sallisen tason sosiaaliturvaan ja sen rahoitukseen. Listiksi Euroopan unionissa
katsotaan poliittisten syiden takia tarpeelliseksi vahvistaa sosiaalista ulottu-
vuutta ja sosiaalipolitiikkaa, jotta voitaisiin ohjata ja tasapainottaa taloudelli-
sen yhdentymisen seurauksia. Kansallisen ja kansainvtilisen tason riippuvuudet
ovat lisiiiintyneet voimakkaasti, ja 1960- ja 1970-lukujen asetelma on taval-
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laan kii[nrynyt piiiilaelleenr. Kansainviilisellii tasolla sosiaalipolitiikkaa pyri-

tii[n laajentamaan, kun kansallisella tasolla kohdataan vaikeuksia ylliipitZiii

sosiaaliturvan rakenteita ja etuuksia.
Kyse on kansallisvaltion sisiiisten ja ulkoisten haasteiden yhdistelmiistii, joita

ffissa ki{assa on pyritty kartoittamaan eri niik<ikulmista kiisin. Kirjassa on

arvioitu pohjoismaista mallia, suomalaista hyvinvointivaltiota ja eltiketurvaa,

sekii niiden selviytymismahdollisuuksia sistiisten ja kansainvtilisten haastei-

den keskellii.
Pohjoismaisesta mallista voidaan puhua eri Pohjoismaita yhdist[vien piir-

teiden kokonaisuutena. Samalla kyseessii ovat piirteet, jotka erottivat poh-

joismaisen mallin muista eurooppalaisista hyvinvointivaltiomalleista 1970- ia
19SO-luvuilla. Tycimarkkinoilla pohjoismaille on ollut ominaista naisten laa-

ja ansiotycihrin osallistuminen, alhainen tycitttimyys ja tycimarkkinasuhteiden

"sosiaalisen korporatismin" jiirjestelmii. Korporatismi on pitiinyt sisiilliitin

vahvan ammattiyhdistysliikkeen, voimakkaat tydnantajajZirjestdt ja keskitetyt

ty<imarkkinaratkaisut niiiden kesken.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio voidaan kiteyttiiii kolmeen piirteeseen, so-

siaalipolitiikan universaalisuuteen, tasaiseen tulonjakoon ja korkeaan verotuk-

seen. Sosiaalipolitiikan universaalisuus on merkinnyt kahta asiaa: kaikki kan-

salaiset ovat oikeutettuja viihintiiiin perusturvaan ja julkisiin palveluihin. Tiissii

on tiirkeii ero verrattuna Manner- ja Etelii-Euroopan maihin, joissa sosiaali-

politiikka on vahvemmin kytkettynti tyrimarkkinoihin ja perheeseen. Toinen

pohjoismaisen hyvinvointivaltion piine on ollut suhteellisen tasainen tulon-
jako. Pohjoismaat ovat olleet pienten tuloerojen maita verrattuna muihin kehit-

tyneisiin teollisuusmaihin.
Universalismin ja tulontasauksen ktiiintopuolena on ollut korkea veroaste.

Pohjoismaissa tuloverot ja liikevaihtovero ovat olleet korkeampia kuin muu-

alla Euroopassa. Sosiaaliturvan rahoitus on ollut korostetun valtiollista, ja

erityisesti vakuutettujen maksuosuus on ollut pieni. Sen sijaan Manner-Eu-

roopassa vakuutusmaksurahoituksen osuus on ollut korkea.

Vaikka Pohjoismaiden yhteiset piirteet korostuvat kun niitii vertaillaan liinsi-

eurooppalaisiin maihin, on Pohjoismaiden v?ililliikin monia eroja. Suomen

matlissa on korostunut kilpailukyvyn ja investointien tukeminen, usein tydl-

lisyyden ja sosiaaliturvan kustannuksella. My6s sosiaaliturvan rahoituksen ja

eliikeratkaisujen osalta Suomi on ollut omaleimainen. Suomessa kuten mycis

Ruotsissa sosiaaliturvan rahoitus on perustunut sosiaaliturvamaksuihin ja ve-

1 Ks. Johannes Pakaslahti: Sosiaalipolitiikka ristiaallokossa - Suomen EU-strate-
gian kysymyksi[. Helsinki 1994.
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rotukseen. Ero on selvri verrattuna Tanskaan, jossa sosiaaliturvan rahoitus on
perustunut yleiseen verotukseen.

Eliikepolitiikan osalta Suomi on eronnut pohjoismaisesta mallista. Histo-
riallinen tarkastelu tuo esiin yhteiset ja eroavat piirteet vemattaessa Suomea
keskeisiin eurooppalaisiin maihin, Saksaan ja Britanniaan. Samalla saadaan

esiin tiettyjii pysyviii piirteitti suomalaisissa el?ikeratkaisuissa. NAitii ovat eliik-
keiden lakisiiZiteisyys ja kansallisen eheyttiimisen idea suomalaisessa eliike-
politiikassa.

Historiallisesti katsoen Suomi on ollut el[kepolitiikassaan enemmiin sak-
salainen kuin brittiliiinen. Eltikepoliittiset ratkaisut on tehty eheyttiimisen hen-
gessii ja kokonaisuutta painottaen samoin kuin Saksassa. Myris ty<imarkkina-
jlirjesttijen rooli sotien jiilkeisessii eliikepolitiikassa liihentiiii Suomea saksa-

laiseen traditioon. Suomessa kuten Saksassakin el?ikejiirjestelmiiii on sopeutettu
talouslamassa niin, ettti lakisiiiiteisen el[kejiirjestelmiln peruspilareihin ei ole
p uututtu. Molemmi ssa mai s sa laki siititeisen eliikej iirj estelmiin pysyvyys j a j at-
kuvuus on ollut leimaa-antava piirre. Suomi ei ole siirtynyt Britannian ta-
voin eliikepolitiikassaan yksityisttimisen ja tarveharkinnan tielle.

Eliikejiirjestelmiimalli on Suomessa beverigdeliiisen ja bismarckilaisen mal-
lin yhdisteLmii. Kansaneliikkeet takaavat v[himmlistoimeentulon maassa asu-

ville ja tyrieliikkeet varmistavat kulutustason siiilymisen tydsuhteessa olevil-
le. Tiimiin dualistisen jtirjestelmtin painopiste on siirtynyt asteittain kohti
bismarckilaista jiirjestelmiiti, ja osallistuminen Euroopan yhdentymiseen
vahvistanee tiitii kehitystii. Eurooppalaistuminen niiyttii2i merkitseviin vakuutus-
periaatteen vahvistumista, jossa etuuden ja maksun viilistii vastaavuutta pyri-
tii2in selkeytttimiiiin. Kehitys ei ole ongelmallinen, jos huolehditaan eliiketur-
van kattavuudesta, ja sitoudutaan lakis[[teisen eltikejiirjestelm?in
peruspilareiden pysyvyyteen.

1990-luvulla Pohjoismaiden ulkoisessa ympflristtissfl on tapahtunut sy-
viillisiii muutoksia. Talouden globalisoituminen ja kansainviilistyminen on
johtanut Pohjoismaiden taloudellis-poliittisen liikkumavaran kaventumiseen.
Pii[omaliikkeiden vapauttaminen 1980-luvun puolivSliss?i ja tuleva osallistu-
minen Euroopan integraatioon merkitsevrit kansallisen raha- ja finanssipoli-
tiikan liikkumavaran supistumista. Niiin ollen kansainviilistymisen ja integ-
raation vaikutukset pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin tulevat olemaan
syvimmiit juuri talous- ja rahoituskysymyksiss[. Ratkaisevaa ei olisi yhteis<i-
tason sosiaalipolitiikan vaan vero-, raha- ja finanssipolitiikan yhteniiistiimi-
nen.

Piitiomaliikkeiden liberalisointi, sitti seurannut talouden ylivelkaantuminen
sekri laman paisuttama tydtttimyys ovat johtaneet julkisen sektorin kriisiin eri-
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tyisesti Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa bruttokansantuote romahti 1990-

luvun alussa. Samalla sosiaalimenojen tarve joukkotyotttimyyden takia kas-

voi, mikii johti sosiaalimenojen bkt-osuuden rajuun kasvuun. Julkisen sekto-

rin kriisi on pannut vauhtia puheille sosiaaliturvan siiiistoistii. Erityisesti tydt-
trimyysturvan tasosta ja rahoituksesta on keskusteltu jatkuvasti. Suomessa ja
Ruotsissa on mycis vakuutettujen ja palveluiden kiiyttiijien maksuosuus hy-
vinvointivaltion kustannuksista kasvanut, mikii lflhentiiii maita mannereu-

rooppalaiseen malliin. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja sen toimintajtir-
jestelmien tulevaisuus ntiyttliisi riippuvan olennaisesti niiden rahoitukselli-
sesta perustasta. Sosiaaliturvan erilaiset rahoitusratkaisut nousevat firkeAan
asemaan. Toisaalta on muistettava, ettd koko sosiaaliturvan historia on ollut
j atkuvaa "retorista puhetta" so siaaliturvan rahoittamisen vaikeuksi sta.

Hyvinvointivaltion ja talouden yhteensovittaminen on ollut tiirkeii osa poh-
joismaista mallia. Tiim[ koskee erityisesti el2iketurvan ja kansantalouden vii-
lisiii suhteita, koska eliikejtirjestelm[t muodostavat rahalla mitattuna hyvin-
vointivaltion laajimman tulonsiirtojlirjestelmiin. Eliikejiirjestelmien vaikutus
talouteen on keskeinen kysymys. Kysymys on tdrketi myos toisin pziin, miten
muuttuva taloudellinen ymptiristti, kansainvtilistyminen, vaikuttaa eliike-
j iirj estelmien rahoituk seen.

Eliikkeet voidaan rahoittaa periaatteessa kahta teknistti menetelmziZi ktiyttii-
en. Ne voivat perustua jakojiirjestelmiiiin tai rahastointimenetelmiiiin. Laki-
siiiiteisten el[kkeiden rahoitus perustuu aina pliiiasiallisesti jakoperiaatteeseen,

jolloin elZikkeiden rahoituksen on seurattava eliikkeiden kustannusten kasvua.

Rahastoinnilla voidaan siiiidellii eltikekustannusten ajoittumista, mikii vaikut-
taa kustannusten jakautumiseen eri sukupolvien kesken. Kysymys on Suomessa

kuten Euroopan unionissakin siitii, kuinka jakojiirjestelmiin ja rahastoinnin roo-
lit jaetaan, ja toisaalta lakisii[teisten ja yksityisten eldkkeiden tasapainosta eliik-
keiden rahoitusratkaisuissa. On lisiiksi huomattava, ettil kansallisilla ratkai-
suilla eliikkeiden rahoitustavasta on vaikutusta myris kansainviilisesti aikana,
jolloin taloudet ovat avautuneet ja riippuvuudet EU-maiden viilillii lisli[nty-
neet.

Vuonna I 993 tehtiin Suomessa merkittiivfl sopimus kansalaisyhteiskunnassa,
jolla tyrieliikkeiden rahoituspohjaa laajennettiin. Tytintekijiin el[kemaksu otet-

tiin kiiyttcicin tycieliikejiirjestelmiissti. Ty<ieliiketurvan rahoitus perustui aikai-
semmin v akuutusmaksuu n, j ota tyo nantaj a o n suorittanut tydntekij iistiliin "isiin-
niin vastuun" nojalla. Nyt sitd suorittaa my<is vakuutettu omavastuun nojalla.
Tiimii ei muuta sitii l[htijkohtaa, ettii tyriel[ke on vakuutus, jossa etuuden ja
maksetun vakuutusmaksun vtilill2i on vastaavuus. Samalla se entisestdiin lii-
hentiifl ty<ieliikejiirjestelmiiii mannereurooppalaiseen sosiaalivakuutusmalliin,
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jossa eliiketuryan rahoitusvastuu on piiiiasiallisesti tydmarkkinoiden osapuo-
lilla. Muutos on mycis sopusoinnussa eurooppalaisen sosiaaliturvan rahoi-
tusrakenteen muutoksen kanssa, jossa tytinantajien suhteellinen osuus on v6-
hentynyt ja vakuutettujen suhteellinen osuus vastaavasti listiiintynyt sosiaali-
turv amaksuj en suorittamisessa.

Vakuutettujen maksu j a integroituv at rahamarkkin at Euro op as sa v aikuttavat
eliikkeiden rahastointiin tulevaisuudessa. Sijoitusten riskit ja korkotuotot nou-
sevat entistii tiirkezimmiksi eliikerahastojen sijoituspolitiikassa. Rahamarkki-
noiden avautuminen on aiheuttanut korkosiiiintelyn purkautumisen ja siirty-
misen positiiviseen reaalikorkoon. Reaalikorkoon yhdistyviimatala inflaatio
vaikuttaa tydeliikejiirjestelmiin rahastointiin positiivisesti, koska rahastoiva elii-
kejiirjestelmfl on tiillaisesszi talousympiiristrissii nettosiitistrijti.

Hidas inflaatio merkitsee rahastointiasteen nousua ja pienempi[ eliike-
maksuja tulevaisuudessa. Korkeampi rahastointiaste on myris sukupolvien
viilisen tulonjaon kannalta oikeudenmukaisempi. Talouden avautuminen ja
Euroopan raha- ja talousliitossa keskeisend oleva matalan inflaation tavoite
voidaan niihdii eliikekustannusten kurissa pitiimisen kannalta tiirkeinii. Eu-
roopan unionin tulevaisuuden talouspolitiikan tavoite olisi siten sopusoinnus-
sa tyoel2ikkeiden rahoituksen turvaamisen kanssa. Samalla se vahvistaa koko
eliikejtirjestelmiin rahoitusta, koska tycieliiketurvan rahoituksen vahvistuessa
myris kansaneliikkeisiin suuntautuva paine helpottaa.

Suomen kokonaiseliikejtirjestelmlissti joudutaan ilmeisesti arvioimaan uu-
delleen palkkaperusteisen ja muun rahoituksen viilinen suhde. Muun kuin
ty<isuorituksen perusteella karttuvan eliiketurvan rahoittaminen yleisellti vero-
rahoituksella keventiiisi tyrivoimakustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta.
Arvonlistlverotuksen rinnalla on kansainviilisesti, esim. EU:n komission ta-
holta, yhii enemmiin osoitettu kiinnostusta uusien ympiirist<iverojen kiiyttcitin
sosiaaliturvan rahoituksessa. Ympiiristciverotuksen kiiyttti on sikiilikin perus-
teltua, ettii mahdollinen viilillisten verojen harmonisointi ja pisteverojen (esim.
alkoholiverotuksen) viihentyminen kaventavat verokertymiiii ja vaikeuttavat
julkisten menojen rahoitusta. Lisiiksi Euroopan raha- ja talousliiton tiukat
l[hentymiskriteerit, erityisesti yliiraja valtioiden budjettialijiiiimille, voivat
korostaa rahoitusongelmaa.

Mycis Pohjoismaiden sisiiset rakenteet muuttuvat. Vfresttin ikflraken-
ne on muutoksessa, ja kaikissa Pohjoismaissa jatkuu viiestrin vanheneminen.
Suomen vtiesttj ikiiiintyy ennustetulla vauhdilla. Eliikeikiiinen viiest<i lisiitin-
tyy ltihes puolella miljoonalla vuoteen 2030 mennessii, vaikka viikiluku sa-

maan aikaan vzihenee. Kehitys ei eroa oleellisesti muista liinsimaista. Van-
husten vtiestriosuus kohoaa kaikissa rikkaissa maissa. Esimerkiksi vuonna 2030
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Sveitsiss[ ja Saksassa vanhusten vdestriosuus on ennusteiden mukaan selviisti

suurempi kuin Suomessa. Vuoden 2010 jfllkeen vanhenemisen vauhti on Suo-

messa kuitenkin nopeata muihin Euroopan maihin verrattuna.

Vanhusvriestcin kasvu tulee lisiitimiiiin eliikemenoja, terveyspalvelujen ky-

syntii[ sekd vanhuksille suuntautuneiden sosiaalipalveluiden tarvetta. Julki-

sen talouden tasapaino heikentyy, koska julkisten menojen siiiistot ovat olen-

naisesti pienemmiit kuin vanhusten lukumiiiiriin lisiiiintymisestii aiheutuva jul-

kisten menojen kasvu. Talouden tuotantorakenteeseen ja yksityiseen kulutuk-

seen vanhusten maAran lisiitintymisellii ei ole kovin suurta vaikutusta aina-

kaan lyhyell[ aikaviilillti.
Vanhenemisen ongelmassa keskeinen tekijii on talouskasvu ja sen nopeus.

Viiestcin aineellisen hyvinvoinnin kannalta tuotannon kasvunopeus on huomat-

tavasti HrkeAmpi tekijA kuin viieston ikiiiintyminen. Mitti nopeammin Suo-

men kansantalous kasvaa sitli enemmiin nykyisillli ja tulevilla sukupolvilla on

jaettavaa. Rikkaassa kasvuyhteiskunnassa on helpompi sopeutua ik?itintyviin

vziesttjn aiheuttamaan sosiaalimenojen kasvuun.

Myiiskziiin sukupolvien vtiliseen tulonjakoon ei viiestdn ikiiiintymisellii ole

huomattavaa vaikutusta, jos talous kasvaa. Eliikevastuun ja vanhusten huolto-

vastuun vastapainoksi nuoret periviit koko kansallisvarallisuuden ja heidiin van-

hempiensa kustantaman inhimillisen piitiomakannan. Nuorten perimiit varat

ovat moninkertaiset heille j[[viin velkoihin ja vastuisiin velrattuna.

Viiestcjrakenteen lisiiksi mytis Pohjoismaiden tyOmarkkinat ovat muu-

toksessa. Tydmarkkinoiden institutionaaliset rakenteet ja viiesttin ansiotyohon

osallistuminen muuttuvat. Tyrimarkkinoilla hajautetut jiirjestelmiit ovat saa-

vuttaneet suosiota, ja pyrkimyksenti on ollut viedii tytimarkkinaneuvotteluja

enemmiin paikallistasolle. Tiim?in etuna on mahdollisuus ottaa huomioon yri-

tyskohtaisia kysymyksiii, mutta sen varjopuolena on, ettei tulontasausta ja so-

siaalipoliittisia kysymyksiii kyetii hoitamaan. Ne jiiisivtit edelleen tycimarkki-

noiden keskusjiirjestcijen hoitoon kuten tiihiinkin asti. Ehkii t?issfl yhteydessii

kannattaisi huomauttaa, efta nimenomaan suuremmissa talousvaikeuksissa ole-

vissa Suomessa ja Ruotsissa tyonantajaliitot ovat vaatineet joustavuutta ja pai-

kallistason neuvotteluita. Norjassa ja Tanskassa, joissa talous on parerxnassa

tilassa, tydnantajaliitot taas ovat olleet valmiita jatkamaan keskitettyjii tytimark-

kinaratkaisuja.
Tydmarkkinamuutokset ovat olennaisen tiirkeitA eliikejiirjestelmtille, jossa

eliike perustuu tyosuhteeseen. Tydmarkkinat siiiiteleviit osittain mycis kansan-

eliikkeiden miiiirii[. Suomalaiseen tyrissiikiiynnin malliin on kuulunut tytiikfli-
sen vtiestrin vahva kiinnittyminen tytrmarkkinoille. Naisten tyossiikiiynti on

ollut kansainviilisesti vertaillen yleistii, ja se on perustunut pohjoismaiseen mal-
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liin kuuluvaan julkisten palveluiden laajuuteen. Naisten tycimarkkinoille
kiinnittymistA on voimistanut lisiiksi viihilinen osa-aikatyri ja korkea koulu-
tustaso. Ttimiin takia suomalaiset tydmarkkinat ovat olleet viihtin lohkoutuneet.

Viime vuosikymmeninii tytimarkkinamuutokset ovat koskeneet molempia
sukupuolia ja eri ikiiryhmiti. Viime vuosina talouden syvti lama, globa-
lisoituminen ja teknologian muutokset ovat ravistelleet mytis tytieHmliA ja li-
siinneet paineita tuotannon rakennemuutokseen. Viiestcin (ansio)ty<ih<in osal-
listuminen on muuttunut. Vaikka tyollisten korkea osuus l5-64-vuotiaasta vii-
estdstii on ollut Suomelle leimallista eurooppalaisessa vertailussa, 1990-luvun
alun lama romahdutti sen. Suomen ja muiden Pohjoismaiden viilinen ero
tydllisten viiestciosuudessa kasvoi.

Ty<ivoimaan osallistuminen on eriytynyt sukupuolen ja iktiryhm?in mukaan
viime vuosikymmeninti. Miesten tycivoimaosuus on laskenut selvtisti, mutta
keski-ik[isten naisten listitintynyt tytimarkkinoille tulo on korvannut tiimAn las-
kun. Miesten ty<imarkkinoilta vetiiytyminen ja naisten sisti2intulo ovat saman
kolikon kaksi eri puolta. Kehitys heijastaa hyvinvointivaltion (julkispalvelu-
valtion) kehitystti ja toisaalta suomalaisten varhaista ty<ikyvyn menetystd.
Kokonaiskuva varsinkaan miesten osalta ei eroa kovinkaan paljon keski-
eurooppalaisesta kehityksestii.

Mytis ikfiryhmittiiiset tyrivoimaosuudet ovat muuttuneet. Koulutuksen yleis-
tyminen ja pidentyminen on alentanut nuorten tytivoimaosuuksia. Tyduran lop-
puptiiissti ennenaikainen eliikkeelle siirtyminen on alentanut 55-64-vuotiaiden
tytivoimaosuuksia. Tycivoimaan osallistumisen muutoksista huolimatta ty<iurien
pituus on viimeisenii kymmenenii vuotena keskimiitirin kasvanut. Keski-
pituuden kasvu perustuu eri ryhmien tycihrin osallistuvuuden yhden-
mukaistumiseen: aiemmin tyrimarkkinoille viih?in osallistuneiden tyriurat ovat
pidentyneet.

Ty<imarkkinoille on ollut tyypillistii tyrivoiman liikkuvuuden epAhsainen
kohtaanto. Ttimii kertoo enemmiin yksilciiden sitkeistii ty<imarkkinaongelmista,
epflvakaudesta, kuin normaalista ja hytidyllisestti liikkuvuudesta tycimarkki-
noilla.

Tycimarkkinoiden epiivakaus voi olla seurausta lama-aikaisesta tydtt6-
myydestii tai tydvoiman kiiytt<itapojen muutoksesta eli uudenlaisista
tytinantajastrategioista. Lama on niikynyt kaikkialla tytrmarkkinoilla, ja osa
sen seurauksista siiilyy laman mentyii ohitse. Tycittrimyys voi olla helpottu-
massa, mutta sen rakenteellinen luonne muuttuu, pitkiiaikaistycittdmien osuus
jatkaa kasvuaan. Tytivoiman kiiyttcitapojen muutoksesta on n?iht?ivissti joitain
merkkej?i. Tyrisuhteiden vaihtuvuudessa ja kestossa on voimakasta
suhdannevaihtelua. Myris mii?ir?iaikaisten tyrisuhteiden osuus on jonkin ver-
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ran lisiitintynyt. Ntimii muutokset eiviit kuitenkaan ole rakenteellisia, aina-

kaan vielii. Niikemykset pysyviistii epiivakaisuudesta tyomarkkinoilla vaati-

vat vankempaa niiytt<iZi. On kuitenkin otettava huomioon, eftA muutoston seu-

raukset joillekin ryhmille voivat olla paljon ankarampia kuin mitii tilaptiisyyden

keskimiiiirtiinen taso antaa olettaa. Keskiluvut peiftaviit alleen ankaria ja to-

delli sia el[miintilanteita.
Tydurien epiivakaisuus sriteilee mytis elfl keturvaan. Tyritttimyys aiheut-

taa tuntuvia katkoja tyrieliikkeiden karttumiseen. Tyott<imyyslisiin suhteellinen

osuus tyrieliikkeen karttumisessa kasvaa samalla, kun yhii useammalla palkan-

saajalla tydttcimyys tai ilman tyrisuhdetta tapahtuva ty6harjoittelu vtihentiiviit

lopullista eliikettii.
Tytiuran polveilevuus voi johtua mytis muusta kuin ty<itttimyydestti. Eri-

tyisesti selvii raja-aita tyiin ja koulutuksen viilillii on poistumassa, mikii voi
antaa aihetta pohtia erityisesti tyoelZikkeiden karttuma-aikoja ja eliikepalkan

miiiiriiytymistii. Tilanne olisi jossain m[iirin samanlainen kuin Ruotsin ja Sak-

san eliikeuudistuksissa, joissa jouduttiin miettimii?in "palkattoman tycin", esim.

opiskelu, lasten hoito, yhdistiimistti perinteiseen vakuutusmenetelmdtin.
Tytimarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat eliikejiirjestelmiin. Toi-

saalta eliikejtirjestelmiit vaikuttavat myris tycimarkkinoihin, esim. ansiotydhrin

o sallistumiseen. Ty rimarkkinoiden j a vanhuuseliikej iirjestelmien v liliin o n muo-

dostunut "harrnaa" alue, jolle voidaan antaa yleisnimi varhaiseliike. Kyse on

varhaisesta tytistii poistumisesta, joka on yleistyvii kehityspiine kaikissa liin-
tisissii teollisuusmaissa. Niit?i erilaisia jiirjestelyjii, jotka kattavat tytin lopet-

tamisen ja vanhuuseliikkeelle siirtymisen viilisen ajan, voidaan kutsua

institutionaalisiksi reiteiksi. Niimii reitit painottuvat eri tavoin eri maissa.

Tavallisimpia ovat tytikyvytttimyyden ja tyiittcimyyden turvaksi luodut jiir-
j estelmlt sekZi erilaiset laki sZiiiteiset tai vapaaehtoiset varhai seliikemuod ot.

Pohjoismaisessa ja mannereurooppalaisessa hyvinvointivaltiomallissa tydl-
lisyyden ja eltikeliiistymisen suhde on selvtisti erilainen. Ruotsissa, Norjassa
ja Tanskassa varhainen tytielAmasfii poistuminen on ollut suhteellisen viih[is-
tii, Keski-Euroopassa puolestaan hyvin runsasta. Niiissii maissa sosiaalipoli-

tiikan ja tyollisyyspolitiikan kytkentii on ollut erilainen. Tyollisyyttd on Kes-

ki-Euroopassa hoidettu eliikeliiistiimisellf,, kun taas Pohjoismaissa on pyritty
aktiiviseen tydmarkkinapolitiilkaan, jossa tiiystytillisyytta on tavoiteltu julki-
sen sektorin avulla.

Vaikka S uomi hyvinvointivaltioltaan kuuluu pohj oismaiseen ryhmiidn, var-

haisessa tyrieliimiistfl poistumisessa Suomi muistuttaa enemmiin Keski- Eu-

rooppaa. Erityisesti suomalaisten miesten tytiel[m[stii poistuminen muistut-

taa Saksan, Ranskan ja Hollannin tilannetta. On tosin todettava, ettd varhais-
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eliikejiirjestelmien kehittiimistii ei S uomessa ole perusteltu suoraan tydllisyy-
dellii. Harjoitettu tyovoimapolitiikka on ollut kuitenkin mannereurooppalaiseen
tapaan tyrivoiman tarjontaa supistavaa. Lisiiksi Suomen tytista poistumisen
mallille on muista Pohjoismaista poiketen ollut ominaista tiiydellinen tyonte-
on lopettaminen.

Suomessa varhainen el?ikel2iistyminen on koskenut sekii naisia ettii miehiii.
Ikfliintyneiden naisten varhainen tycist[ poistuminen on kasvanut samalla ta-
voin kuin Saksassa. Muissa Pohjoismaissa ikiiiintyneiden naisten tycihcin osal-
listuminen on sen sijaan lisiitintynyt. Toisaalta suomalaisten naisten ty<issti-
k[ynti on keskim?iiirin selviisti yleisempiiii kuin Manner-Euroopassa.

Toimintakyvyn heikkenemiseen (sairauteen) perustuvien ty<istii poistu-
misreittien korostuminen on tyypillistii Suomelle. On huomautettu, ettii t?il-

laisten poistumisreittien painottaminen palauttaa suomalaisen tyristti poistu-
misen mallin vanhaan, ennen lakisiiiiteisiii eliikejiirjestelmi?i vallinneeseen kaa-
vaan. Ennen kiintetin vanhuuseliikeidn aikaa taloudellisesti tuetun tycieliimlis-
tA poistumisen kriteerinii oli yksinomaan tytikyvyn aleneminen. Ammattikun-
tajiirjestelmiiltti tai kciyhiiinhoidosta sai avustusta, kun ei eniiii kyennyt tdiffi
tekemiiiin.

Tydkyvytt<imyysel?ikkeen ja yksikillisen varhaiseliikkeen runsas kiiyttii si-
joittaa Suomen ryhmiiiin, johon kuuluu maita sekti Pohjoismaista etffi Man-
ner-Euroopasta. Ikliiintyneiden tytikyvyttcimyyseliikkeet ovat yleisiti mm. Nor-
jassa ja Ruotsissa sekti Saksassa ja Hollannissa. Toisaalta Pohjoismaissa ja
mytis muualla Euroopassa on ntihttivissii pyrkimys sairausperustusteisten eliik-
keiden kasvun hillitsemiseen.

Varhaisen eliikkeelle siirtymisen ongelman ratkaisu on Suomessa kytketty
yleisen eliikemenon sopeuttamiseen. Poliittisilla piiiitriksillii ja tycimarkkina-
jiirjesttijen sopimuksilla on pyritty vaikuttamaan eldketasoon ja eliikkeelle siir-
tymisen ajankohtaan. Niitii on sopeutettu niin, ettei Suomen nykyisen eliike-
turvan rakenteeseen ole puututtu. Liihtrikohtana on ollut yksimielisyys kan-
salaisyhteiskunnassa siitii, ettii Suomen kokonaiseldketurva (607o) ei ole ta-
soltaan ylimitoitettu.

Vuoden 1994 alusta voimaantulleilla muutoksilla vaikutetaan alentavasti
eltikkeensaajien m[iir?in lisiiiintymisen aiheuttamiin kustannuksiin. Suurin
merkitys on julkisen sektorin eliikkeiden leikkaamisella yksityisen sektorin
eliikkeiden tasolle. Toimenpide osoittaa tydeHkej iirjestelmzin eriiiin perusvah-
vuuden, koko ansioeliikejiirjestelm?iii on mahdollista stitidellii yhteniiisesti la-
kien avulla. Tiimii ei olisi mahdollista, jos kollektiivisten tai yksityisten eliik-
keiden osuus eliikejiirjestelmZissii olisi suuri. Lakisiiiiteisyyden ja kattavuuden
varmistaminen on keskeinen osa suomalaista eliikemallia. Samalla myds koko
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eliikesektorin sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin on helpompaa kuin mais-

sa, joissa eliikejiirjestelmii on pirstoutunut lukuisiin kollektiivisiin ja yksil<illisiin

vakuutuksiin.
Mycis eliikepalkkaan, indeksiturvaan ja tytikyvyttrimyyseliikkeiden tasoon

valmistellaan kustannuss[iistdjii. Niiiden muutosten tarkoituksena on paran-

taa eliikemenon ja el2ikerahoituksen vastaavuutta, ja lis?itii elZikekustannusten
joustoa talouden suhdannevaihteluissa.

Varhaisel?ikeliiistymisen nouseva trendi tulisi pystyii ktiiint[miiiin, jotta
eliikekustannuksia voitaisiin alentaa ensi vuosituhannella. Jo liihivuosina pi-
tliisi ldytyii keinot, jolla tyciss?i pysymistii pidennetii?in ja el?ikkeelle siirtymis-
ta lykAtdAn. YhtAlo on kuitenkin hankala massaty<itttimyyden takia. Toisaal-

ta eliikeratkaisujen kiiyttti tydttcimyyden viihentzimisessii voi johtaa ojasta al-

likkoon. Pitk[n keston riski, vanhuus, olisi erotettava lyhempikestoisesta ris-
kistii eli tydttrimyydestii. Tiimii ei kuitenkaan ole eniiii niiin yksinkertaista.

Pitk[aikaisty<ittrimyyden lisiiiintyessii, tyiittomyyden rakenteen "eurooppalais-

tuessa", mycis tyrittomyysriskin lyhytaikainen luonne muuttuu.
Tytimarkkina- ja luokkamuutokset ovat vaikuttaneet myds asenteiden muu-

toksiin Pohjoismaissa. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on toki ollut aikai-
semminkin kritiikin kohteena, mutta 1990-luvulla kritiikki suuntautuu monelta

osin hyvinvointivaltion peruspiirteitti, universalismia ja tulontasausta vastaan.

Arvostelu perustuu osittain liberalismiin, mutta talousongelmat ovat silti ar-

vostelun keskeinen perustelu. Arvostelusta huolimatta hyvinvointivaltio ei ole

menetffinyt merkityst[iin, vaan monet sen arvoista ja tavoitteista ovat edel-

leen tiirkeitii, jopa korostuvat taloudellisen laman aikana.

Taloudellinen lama on Suomessa yleensii kiiiintiinyt sosiaalimenot laskuun
ja hyvinvointivaltiota koskevan mielipidetasapainon varaukselliseksi.
Varauksellisuus rajoittuu kuitenkin siihen, ettii hyvinvointivaltion laajenemista

ei pidetii laman oloissa mahdollisena. Tilmii mielipiteiden muutos on liipiiis-
syt koko yhteiskunnan. Eri viiestoryhmien suhtautuminen hyvinvointivalti-
oon on muuttunut samaan aikaan ja samaan suuntaan.

Tiist?i huolimatta suomalainen hyvinvointivaltio nauttii mytis laman olois-
sa nykymuodossaan ja laajuudessaan viiest<in luottamusta, eikti empiiristii niiyt-
t62i hyvinvointivaltion kannatuksen rapautumiselle ainakaan Suomessa ole kiy-
dettiivissii. Perheen ohella julkisella sektorilla katsotaan olevan piiiivastuu viies-

tdn hyvinvoinnista, nykyiset sosiaalietuudet on siiilytettiivti ja niihin halutaan
kiiyttlii verovaroja viihint[fln nykyinen miiiirli. Enemmist<i suomalaisista oli-
si mycis valmis lisiiiim[iin jokaisen vastuuta omasta ja omaistensa hyvinvoin-
nista. Tiimii niiyttliisi k?iyviin yhteen niiden omaa vastuuta korostavien
muutosehdotusten kanssa, joissa vakuutettujen ja palveluiden kflyttiijien osuutta
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hyvinvointijiirjestelmien rahoituksessa pyritiitin listiiimiiiin. Kyse on tavallaan
rahoitrasjiirjestelmien "eurooppalaistamisesta", mik6 tukee niitti ratkaisuja joita
on tehty tytintekij?in omavastuun listitimisessii eltiketurvan rahoituksessa.
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SUMMARY

Finland in the Process of Internationalization - What Are the
Consequences for the Welfare-State Model?

In the 1960's and 1970's the social policies of the European Community
and the European nation-states largely developed relying on their own logic
and rationalities, practically without any convergence and interdependence.

The Community pursued a social policy that was limited in approach and tar-
gets, whereas the nation-states were in the process of building up the welfare
state.

However, the situation changed completely in the 1990's. In all developed
industrial countries, the provision of social security and, more specifically,
the financing of social security is conditioned by similar factors: the ageing

of the population, unemployment, changing dependency ratio, growing social
expenditure, and social exclusion. The process of internationalization also ex-
poses social security to new kinds ofchallenges. The challenges and changes

are primarily related to globalization, in other words to the prevalence of the
international economy over the national economies, which has altered the posi-
tion of the nation-states, especially on the money and foreign exchange mar-
kets.

The, economic, political and social transformation within the European
Union and the European Economic Area are more than before reflected in the

national level of social security and in the financing thereof. For political rea-

sons, the European Union, furthermore, finds it necessary to enhance the so-

cial dimension and social policy to be able to control and offset the harmful
consequences of economic integration. Thus, the national and international
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levels have clearly become more closely intertwined, and the constellation
thatprevailed in the 1960's and 1970's has, in away, been turned upside down.

At international level, expansion of social policy is the aim, whereas at national

level social policy faces difficulties in maintaining the prevailing structures

of social security and the benefits provided.

For this reason, the nation-state is exposed to a combination of both inter-

nal and extemal challenges that this study attempts to examine from different
angles. The study provides an evaluation of the Nordic welfare model, the

Finnish welfare state and the Finnish pension scheme and discusses the op-

tions available for coping with the impending national and international chal-

lenges.
The comprehensive picture of the features common to the Nordic coun-

tries can be termed the Nordic welfare-state model. These are the features

that distinguished the Nordic model from the other European welfare-state

models in the 1970's and 1980's. The Nordic labour market profile is charac-

teized by high labour force participation rates for women,low unemployment

rates and a system of "social corporativism" in the field of industrial rela-

tions. The system of social corporativism embodies the idea of a strong trade

union movement, powerful employer organizations and centralized incomes

policy agreements.
The Nordic weHare state can be characterized by three general traits: univer-

salism of social policy, equal disribution of income, and high taxes. Within
social policy, universalism implies two things. First of all, citizens are at least

entitled to minimum subsistence and access to public services. This is a major

difference compared to the counffies of Central and Southern Europe where

the link between social security and labour market and family is stronger. The

second feature typical of the Nordic welfare state is the relatively equal dis-

tribution of income. In comparison with other developed indusffial counffies,

income differences have been small in the Nordic countries.

Universalism and equal distribution of income has been offset'by high taxes.

lncome and value added taxes have been more stringent in the Nordic coun-

tries than elsewhere in Europe. The State has carried the main responsibility
for financing social security, whereas the contribution of the insured popula-

tion, in particular, has been negligible. In Central Europe, on the other hand,

contributions have been the major source of social security financing.
Although the similarities between the Nordic countries stand out in a com-

parison with other Western European counffies, this does not imply that there

are no differences between the welfare-state models of the Nordic countries.
The Finnish country-specific model focuses more on competitiveness and
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investment, often at the expense of the level of employment and social secur-
ity. Furthermore, Finland has taken a specific approach to the financing of
social security and to pension policy. [n Finland, as in Sweden, the provision
of social security has been financed through social security contributions and
out of tax revenues. ln this respect, there is a clear distinction to Denmark
where social security is financed exclusively out of general tax revenues.

In terms of pension policy, Finland has also diverged from the Nordic
model. A historical perspective highlights the similarities and differences be-
tween Finland and the two major European countries, Germany and Great
Britain, and uncovers certain permanent features specific to Finland's approach
to pension policy, i.e. the statutory character of pension provision and the idea
of national integration underlying pension policy making.

Historically speaking, the pension policy of Finland has been modelled upon
that of Germany rather than that of Great Britain. Similarly as in Germany,
decisions on pension policy have been taken all-inclusively and in the spirit
of national integration. The role played by the labour market organizations in
postwar pension policy takes Finland still closer to the German radition. Both
in Finland and in Germany the adjustment of the pension scheme to the eco-
nomic depression has been made without interference with the basic pillars of
the statutory pension scheme. Permanence and continuity have been the de-
fining features of the statutory pension schemes of both countries. In her pen-
sion policy, Finland has not taken the path of Great Britain towards privatiza-
tion and means-testing.

The pension-system model adopted in Finland is a mix of the Beveridgian
and Bismarckian traditions. The national pension guarantees the residents of
the counffy minimum subsistence and the employment pension ensures that
the living standard attained by the gainfully employed is maintained upon
retfuement. Within this dualistic system, the emphasis has gradually shifted
towards the Bismarckian model and this trend is likely to be reinforced in the
course of Finland's involvement in the process of European integration. Euro-
pean integration seems to reinforce the insurance principle, involving clarifi-
cation of the correspondence between the contribution and the benefit. This
course of development does not involve any major problems provided that
extensive coverage of pension provision is ensured and the permanence of
the basic pillars of the statutory pension scheme not interfered with.

In the 1990's we have witnessed profound changes in the international
economy. The increasing globalization and internationalization of the economy
has reduced autonomy in national economic policies in the Nordic countries.
The liberalization of capital movements in the mid-1980's and the impending
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involvement in the process of European integration will entail less scope for
national monetaly and fiscal policies. This means that the consequences of
the process of internationalization and integration for the Nordic welfare-state

model will be most profound in the financing of the welfare state. The crucial
question is harmonization of monetary and fiscal policies rather than harmo-

nization of social policies.
The liberalization of capital movements and the resulting heavy indebted-

ness of the Finnish economy together with the spiralling rates of unemploy-

ment following in the wake of the economic recession have driven the public

sector into a crisis, especially in Finland and Sweden. In Finland, the gross

national product collapsed at the beginning of the 1990's. At the same time,

more social security expenditure was absorbd through the occurrence of mass

unemployment, which caused the proportion of social security expenditure in

the GNP to rise dramatically. The public-sector crisis has added fuel to the

debate on the need for savings and cuts within the field of social security. The

level and financing of the unemployment benefit, in particular, has been a

constant topic for discussion. Finland and Sweden took a step towards the

Continental model when they legislated that the insured population and the

users of public services shall start to contribute more towards the costs of the

welfare state. The future of the Nordic welfare state seems to be essentially

dependent on its financial basis. The focus is on the various approaches to

the financing of social security provision. On the other hand, it should be borne

in mind that the entire history of social security provision has been marked

by discourse on the difficulties involved in financing social benefits.

Integration of social and economic policies has been a key element of the

Nordic model. This applies in particular to the relationship between the pen-

sion scheme and the economy, as the pension schemes make up the most ex-

tensive system of income transfer in the welfare state. The prime concern is

how pension schemes will influence the economy. The consideration is equally

relevant the other way: what consequences will the changes in the economic

environment, the trend towards internationalization, have for the financing of
pension schemes.

There are, in principle, two mechanisms available for financing pensions,

i.e. the pay-as-you-go technique and the funding method. Statutory pensions

are, principally, always financed on the basis of the pay-as-you-go method,

which means that pension financing shall keep up with the increase in pen-

sion costs. Funding allows for adjustment of the timing of pension costs, which

has an effect on how pension expenditure is divided between generations. What
needs to be decided both in Finland and within the European Union is how to
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define the roles of the pay-as-you-go system, on the one hand, and the fund-
ing technique, on the other, and how to achieve a balance between statutory
and voluntary pensions in respect of the financing method adopted. Further-
more, it needs to be pointed out that national decisions on the choice of financ-
ing method also have international implications at times of more open econ-
omies and closer interdependence between EU member states.

In 1993, a contract was concluded in the Finnish labour market, which
broadened the basis for employment pension financing. This was the intro-
duction of the employees' pension contribution within the employment pen-
sion scheme. Employment pensions had previously been financed solely
through contributions paid by employers for their employees. With the intro-
duction of the employees' pension contribution, the insured persons started to
contribute towards their pensions themselves. The employment pension, how-
ever, continues to be conceived as an insurance characterized by correspon-
dence between the contribution and the benefit. Through the introduction of
the employees' pension contribution the Finnish employment pension scheme
drew closer to the social insurance model adopted on the Continent where the
labour market parties carry the main responsibility for the financing of pen-
sion provision. Furthermore, the amendment is in harmony with the restruc-
turing of social security financing in Europe in the course of which the pro-
portion of social security contributions payable by employers has dropped and
the proportion payable by employees, correspondingly, been increased.

The infroduction of the employees' pension confribution and the emerg-
ence of an integrated European money market will influence the future fund-
ing of pensions. In their investment policy, the pension reserve funds will pay
more attention to considerations such as the risks associated with the invest-
ment and the interest yield to be gained. The liberalization of the money mar-
ket has carried with it interest rate deregulation and a transition to positive
real interest rates. Real interest rates in combination with a low rate of infla-
tion are advantageous for the funding within the employment pension scheme,
as a funded pension scheme is a net saver under such economic conditions.

A low rate of inflation makes for a higher degree of funding and lower
rates of pension contribution in the future. A higher degree of funding is also
more equitable in terms of income distribution across generations. A more
open economy in combination with the target of a low rate of inflation set
within the European monetary and economic union (EMU) can be deemed
imperative for keeping pension costs in check. The course outlined for the
economic policy of the European Union, thus, coincides with the aim of secur-
ing the financing of employment pensions. At the same time, it works to
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strengthen the financing of the whole pension scheme, as a firm basis of
employment pension financing lifts pressure off the national pension scheme.

The Finnish overall pension scheme will apparently be in for a reevaluation

in respect of the ratio between payroll financing and other sources of financ-
ing. If pensions not accruing from employment were to be financed out of
general tax revenues, there would be less pressure to increase labour costs. [n

international contexts, e.g. within the European Commission, value added taxes

and, increasingly, the new environmental taxes have been suggested as alter-

native sources of financing social security provision. This is all the more jus-

tified against the background that the future harmonization of indirect taxes

and the elimination of some of the excises (e.g. the excise on alcoholic bever-

ages) curtail tax revenues and exacerbate the financing of public expenditure.

The problems involved in financing social security may be further aggravated

through the strict convergence criteria imposed by the EMU, especially the

upper limit set on national budget deficits.
Changes are also taking place within the Nordic countries themselves. The

age structure of the population is shifting and the ageing of the population
continues in all the Nordic counffies. The ageing of the population of Finland

proceeds at the anticipated pace. The population of retirement age will grow

by nearly half a million by the year 2030, although the total population of the

country will decrease over the same period of time. This course of development

does not differ to any essential degree from the trend discerned in the other

Western countries. In all affluent societies, the proportion accounted for by

old people in the population shows an upward trend. Population forecasts, for
instance, indicate that in 2030 the proportion accounted for by old people in
the population of Switzerland and Germany will clearly exceed the equiva-

lent proportion anticipated for Finland. However, after the year 2010, the age-

ing of the population of Finland will proceed at a pace unmatched in the rest

of Europe.
The rise in the population of elderly people will add to pension expendi-

ture and increase the demand for health services and the need for providing
social welfare services to the elderly. The balance of the public economy will
be upset as the savings in public expenditure are much smaller than the growth

of public expenditure induced by the increase in the number of elderly peo-

ple. The ageing of the population will not have any major consequences for
production nor for private consumer behaviour, at least not in the short run.

The pace of economic growth is an essential consideration in addressing

the problem of the ageing of the population. [n terms of the material well-
being of the population, the rate of growth of economic ouput is much more
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important than the ageing of the population. The faster the rate of economic
growth is the more there will be for the present and future generations to distrib-
ute. In an affluent growth-odented society, adjustment to the increase in so-
cial security expenditure induced by the ageing of the population is less diffi-
cult.

The ageing of the population will not have any major impact on the distri-
bution of income across generations, either. In return for assuming the lia-
bility for the pensions and well-being of the older generation, the younger
generation will inherit the total national wealth, including the human capital
invested in by their parents. The value of the assets inherited by the young
will be many times the value of the debts and liabilities passed over from the
older to the younger generation.

Not only is the demographic profile changing, but the Nordic labour mar-
ket is also in a state of flux. The institutional arrangements of the labour mar-
ket are undergoing transformation as is labour market participation. Decen-
tralized systems have gained foothold on the labour market, and the aim has
been to take bargaining closer to company level. The advantage of such prac-
tices is that they allow for consideration of issues specific to individual com-
panies but the disadvantage is that more general issues pertaining to equal
distribution of income and social policy are neglected. Most likely, they will
remain the responsibility of the cenffal labour market organizations. [n this
connection, it may be worth mentioning that in the two Nordic countries suf-
fering from the most severe economic hardship, i.e. in Finland and Sweden,
employer organizations have called for more flexibility, including negotiations
on local level, whereas in Norway and Denmark, the economies of which have
started to recover, employer organizations have been willing to continue along
the line of centralized incomes policy agreements.

The changes on the labour market are of prime concern to pension schemes
under which pensions accrue from employment. The amount of the national
pension is also paftly regulated by the labour market. The labour market pro-
file in Finland has been characteized by high labour force participation rates
for the population of working age. In international comparison, female employ-
ment has been common. This is attributable to the comprehensive provision
of public services, which is the hallmark of the Nordic model. The low fre-
quency of part-time employment and the high level of education among women
further add to the high labour force participation rates for women. This is
why the Finnish labour market has not been segmented.

During the past few decades, the transitions on the labour market have
touched both men and women and different age groups. [n recent years, the
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profound economic depression, increasing globalization and advances in
technology have caused turbulence on the labour market and necessitated a

sffuctural change in production. Changes have taken place in the labour force

pafiicipation of the population. In comparison with the rest of Europe, Fin-

land used to have high employment rates in the population between the ages

of 15 and 64 but this came to an end with the onset of the economic crisis at

the beginning of the 1990's. In respect of employment rates, the gap between

Finland and the other Nordic countries widened.

During recent decades, labour force participation rates have been subject

to differentiation by gender and age group. The labour force participation rates

for men have clearly dropped, but this decline has been partly compensated

for through the increasing participation of middle-aged women on the labour

force. The exit of men from the labour force and the entry of women on the

labour market are two sides of the same coin. This trend reflects the devel-

opment of the welfare state (the provision of public services), on the one hand,

and the early loss of work capacity typical of Finns, on the other. The trend

discerned does not, at least not for men, differ very much from the course of
development in Central Europe.

The age-specific labour force participation rates have also changed. The

more general access to education and the longer periods of study have re-

duced the labour force participation rates for young people, whereas early re-

tirement has reduced the labour force participation lates for employees aged

55-64 years. tn spite of the shift in labour force participation rates, over the

past ten years the trend has been towards longer working careers. The rise in

the average length of working careers is attributable to the homogenization of
Iabour force participation between different groups: those who previously

showed low labour force participation rates now report longer working ca-

reers.
The labour market has been characterized by unbalanced movement of la-

bour. This illustrates the persistent labour market problems of individual em-

ployees, i.e. instability, rather than normal and beneficial movement of la-

bour.
The instability of the labour market may be traced back to unemployment

or to changing uses of labour, i.e. to new employer strategies. The recession

has had repercussions for the whole labour market and some of them will not

disappear when the recession passes. Unemployment may be alleviated but it
changes in structure, in that the proportion of long-term unemployed will con-

tinue to grow. There is already some indication of changes in the use of la-

bour. The turnover and duration of contracts of employment are subject to
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intense fluctuation. The proportion of temporary employment has also grown
somewhat. These changes do not, however, qualify as structural change, at
least not for the time being. The conception that instability will be a perma-
nent factor on the labour market calls for more tangible proof. It must, how-
ever, be borne in mind that the average level of the incidence of temporary
employment conceals the fact that for some groups the consequences are se-
vere and involve considerable hardship.

The instability of working careers is also reflected in pension provision.
Unemployment causes major interruptions in the accrual of employment pen-
sion. The proportion accounted for by the unemployment increment in the
accrual of employment pension is growing at the same time as there a.re more
and more employees whose final pension is reduced on account of unemploy-
ment or on-the-job training not qualifying as a contract of employment.

The fluctuation in working careers may also be atfiibutable to reasons other
than unemployment. [n particular, the distinction between employment and
training is becoming blurred, which may warrant a debate on what periods
shall qualify as periods accruing employmentpensions and how the pensionable
wage is to be determined. Finland would be facing much the same situation
as encountered by Sweden and Germany, when in the reform of their pension
schemes they had to decide how to apply the traditional insurance principle to
"unpaid work", e.g. studies and child care.

The changes on the labour market are thus reflected in pension systems.
On the other hand, the pension schemes also influence the labour market, e.g.
labour force participation rates. In the sector between the labour market and
the old age pension plan a"grey" zone has developed that, in general terms,
could be referred to as the early retirement pension. By this we mean early
exit from work, which is showing an upward fend in all Western industrial
countries. The various arrangements covering the transition process between
work and the old age pension can be called institutional pathways. The im-
portance of these pathways differs between countries. Plans designed to cover
for disability and unemployment are most common, as are various statutory
and voluntary early retirement pension programs.

The relationship between employment and retirement clearly differs be-
tween the Nordic welfare-state model and the Continental model. ln Sweden,
Norway, and Denmark early exit from gainful employment has been relative-
ly infrequent, whereas the opposite is characteristic of Central Europe. The
connection between social policy and labour market policy has differed be-
tween these counffies. In Central Europe, the provision of retirement benefits
has been used as an insffument for employment policy, whereas the Nordic

197



Summary

counffies have pursued an active labour market policy aimed at full ernploy-

ment with the help of the public sector.

Although Finland belongs in the Nordic welfare-state gloup, Finland is more

akin to the Continental model when it comes to early exit from gainful employ-

ment. In particular, there are similarities between the early exit from work of
Finnish men and the corresponding trend in France, Germany, and Holland.

Nevertheless, it must be pointed out that the introduction of early retirement

programs was not in Finland directly justified by reasons of employment. How-

ever, the labour market policy pursued has, in effect, reduced the supply of
labour, in the same way as on the Continent. Finland has also differed from

the other Nordic countries in the respect that early exit from work in Finland

has been equivalent to total withdrawal from gainful employment.

Early retirement has been equally common in Finnish women and men.

The early exit from work of elderly women has showed an upward trend similar

to Germany, whereas the other Nordic countries display higher labour force

participation rates for elderly women. On the other hand, the gainful employ-

ment of women iS, on an average, clearly mole colTlmon in Finland than on

the Continent.
The predominance of exit from work based on sickness is typical of Fin-

land. It has been pointed out that the high prevalence of such pathways is

inclined to restore the old pattern of exit that prevailed before the introduc-

tion of the statutory pension schemes. Before adoption of the statutory retire-

ment age, reduced work capacity counted as the sole criterion for receipt of
financial compensation. The craft tradition and poor relief ensured that those

who were no longer able to work received assistance.

Owing to the popularity of both the disability pension and the early dis-

ability pension Finland is classified in a group with representatives from both

the Nordic counffies and counffies from the Continent. Payment of disability
pension to elderly people is common in, for instance, Norway, Sweden, Ger-

many and Holland. On the other hand, both in the Nordic countries and in the

rest of Europe there is clearly a tendency to put a halt to the increase in the

number of pensions awarded on the grounds of sickness.

The solution to the problem of early retirement has in Finland been con-

nected to the adjustment of general pension expenditure. Political decisions

and agreements between labour market organizations have been made with

the intention of influencing the level of pensions and the time of retirement.

Adjustrnents have been made without interfering with the structure of present

pension provision and they have been founded on the national consensus on

the level of the overall pension (60Vo) not being too high'
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The amendments that were effected at the beginning of 1,994 were intro-
duced to reduce the costs incurred through the increase in the number of pen-
sioners. The single most important measure was the amendment through which
public-sector employment pensions were reduced to the level of private-sec-
tor employment pensions. This measure highlights one of the basic strengths
of the employment pension scheme, i.e. the possibility for regulating the whole
earnings-related pension system by legislative means. This would not be pos-
sible if pension provision relied more on collective and private pension plans.
One major function of the Finnish pension model is to ensure the statutory
character of pensions and their extensive coverage. This also means that the
adjustment of the total pension sector to changing circumstances is easier than
in countries where the pension scheme is split up into several collective and
private pension plans.

To effect savings, amendments ilre also being designed for the provisions
on pensionable wage, index-linkage of pensions, and the level of disability
pensions. The purpose of these amendments is to enhance correspondence be-
tween pension expenditure and pension financing and to make pension expen-
diture more adaptable to fluctuations of the economy.

The upward trend in early retirement needs to be reversed to effect cuts in
pension expenditure in the next century. [n the years to come, we need to
come up with the means for raising the employment rate and putting off re-
tirement. This is, however, a difficult equation to solve in times of mass unem-
ployment. On the other hand, resorting to pension policy as a means for re-
ducing unemployment may take us from bad to worse. The risk of long dura-
tion, old age, should be separated from the risk of shorter duration, unem-
ployment. This is not that simple any more. With long-term unemployment
getting more common, and the sffucture of unemployment assuming more
"European" traits, unemployment no longer qualifies as a risk of short dura-
tion.

The transitions taking place on the labour market and across social classes
have also brought about a change in attitudes in the Nordic countries. In-
deed, criticism has been levelled against the Nordic welfare state previously,
as well, but in the 1990's the criticism has, in many respects, been directed
against the basic features of the welfare state, i.e. universalism and equal dis-
tribution of income. The criticism is partly founded in liberalism but the econ-
omic problems are in the core of it. In spite of the criticism voiced, the wel-
fare state has not lost in importance but many of its values and targets are
important still today, to the point of actually being reinforced through the econ-
omic depression.
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Generally speaking, the economic crisis has caused a downturn in social

security expenditure and reversed public opinion. This change in opinion has

been felt throughout society. Attitudes of different population groups towards

the welfare state have changed at the same time and in the same direction.
Notwithstanding this, the people of Finland continue to have confidence in

the welfare state in its present form and scope, and no empirical evidence of
wavering support for the welfare state can be found, at least not in Finland.

Along with the family, the public sector is considered to carry the main re-

sponsibility for the welfare of the population. People believe that the present

social benefits shall be retained and that at least the current amount of tax

revenues shall be allocated for benefit provision. The majority of the Finns

are also willing to increase people's own responsibility for their own welfare

and the welfare of their family. This seems to coincide well with the sug-

gested amendments to the effect of increasing the contribution of the insured

population and the users of welfare services to the financing of the welfare

systems. What it all boils down to is a more, if you like, European approach

to financing, which lends support to the decisions taken on increasing the em-
ployee's contribution to pension financing.

Translated by Eija Puttonen
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