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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden muutoksia länsi-eurooppalaisessa vertailussa keskittyen 1990-luvun tapahtumiin.
Tutkimuksen teoreettinen tausta liittyy viimeaikaista vertailevaa hyvinvointivaltiotutkimusta ohjanneeseen vastakkainasetteluun.
Valtaresurssiteorian ja siitä ammentavan hyvinvointiregiimi-näkökulman mukaan etenkin ideologiset ja poliittiset eroavuudet selittävät
hyvinvointivaltioiden kehitystä ja hyvinvointivaltioiden välisiä 'laadullisia' eroja. Regiimiajattelun mukaan maiden kehitys on malli- tai
polkuriippuvaa, ja siksi se näkee erojen säilyvän. Uusi konvergenssiteesi puolestaan haastaa tämän näkemyksen esittäessään, että 1990-luvun
muuttuneissa oloissa ulkoiset syyt, ennen kaikkea globalisaatio ja Euroopan unionin toiminta, selittävät kehitystä ja johtavat
hyvinvointivaltioiden välisten erojen supistumiseen. Molempien näkökulmien kannalta keskeinen empiirinen kysymys on missä määrin
kansalliset sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan muutokset hämärtävät ns. hyvinvointivaltiomalleja erottavia rajoja. Typologioiden osuvuus ja
pysyvyys ovat siten paitsi empiirisisesti myös teoreettisesti perusteltavissa olevia kysymyksiä.
Tältä pohjalta tutkimuksessa asetetaan kaksi tutkimuskysymystä. Onko hyvinvointivaltioiden välillä systemaattisia eroja? Konvergoituvatko
hyvinvointivaltiot? Tutkimuksen lähtökohtana käytetään ideaalityyppistä pohjoismaista mallia, jonka perusteella valitaan tarkasteltavat
ulottuvuudet ja jota vasten arvioidaan muutosta. Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden muutosta tarkastellaan sekä yksittäisten piirteiden että
piirteiden kokonaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisissä osissa tarkastellaan sosiaaliturvan rahoituksen ja sosiaalipolitiikan
kehittymistä vertailukelpoisen tilastoaineiston, ennen kaikkea Eurostatin sosiaalimenotilastojen valossa. Menetelminä käytetään tilastollisia
tunnuslukuja, taulukoita, graafisia menetelmiä sekä ryhmittelyanalyysiä, jotka soveltuvat tapauksien erojen ja yhtäläisyyksien sekä tyyppien
arvioimiseen. Tutkimus sisältää kolme artikkelia. Ensimmäisessä vertaillaan sosiaaliturvan rahoitusta, toisessa uudelleenjaon strategioita
(tulonsiirrot/palvelut). Molempiin vertailuihin on otettu 15 läntisen Euroopan maata (14 EU-maata ja Norja). Kolmas tutkimus tarkastelee
lähemmässä vertailussa hyvinvointivaltion sopeuttamista Suomessa ja Ruotsissa vuosien 1990 ja 1998 välisenä aikana.
Tutkimusten tulosten perusteella tehdään neljä loppupäätelmää. Ensinnäkin, tarkastelluilla ulottuvuuksilla ja ajanjaksolla pohjoismaat olivat
ryhmänä siirtyneet kauemmaksi ideaalityyppisestä pohjoismaisesta mallista. Toiseksi, suhteellisessa vertailussa pohjoismaat erottuivat
edelleenkin yhtenäisenä ryhmä. Kolmanneksi, tutkimus paikansi konvergenssikehitystä useilla ulottuvuuksilla, joskaan tämä kehitys ei poistanut
maaryhmien välisiä eroja. Neljänneksi, konvergenssiprosessien seurauksena pohjoismaiden erilaisuus suhteessa muihin läntisen Euroopan
maihin oli tarkastelluilla ulottuvuuksilla vähemmän selkeä kuin aikaisemmin.
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