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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkielman taustalla on suomessa 1990-luvulla syntynyt suurtyöttömyys: jos sitä ei olisi syntynyt, tuskin olisin kiinnostunut aihepiiristä
näin paljon.
Työttömyys on käsite ja ongelma, joka on yhteinen taloustieteelle ja sosiaalipolitiikalle, mutta eri näkökulmista. Taloustiede on kiinnostunut
enemmän työttömyyden seurauksista ja niiden lieventämiskeinoista. Käytännössä myös sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa otetaan kantaa
työttömyyden syihin ja mahdollisiin tapoihin vähentää työttömyyttä. Keskustelu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on tässä suhteessa
ajankohtainen teema. Yleensä ne jotka esittävät erilaisia ohjelmia hyvinvointivaltion pelastamiseksi, peruskorjaamiseksi tai purkamiseksi,
esittävät myös mielipiteitä siitä, mitkä ovat työttömyyden syyt ja miten työttömyyttä voidaan vähentää - tai jokin käsitys tästä kysymyksestä
näyttää olevan ainakin hiljaisesti ohjelmien taustalla. Erilaiset taloustieteelliset ajattelutavat tunkeutuvat sosiaalipoliittisiin teorioihin ja
vaikuttavat sosiaalipoliittisiin ohjelmiin.
Tässä tutkimuksessa on tavoitteena valaista talousteoreettisen keskustelun avulla käsityksiä työttömyydestä ja siihen liittyviä sosiaali ja
työpoliittisista ohjelmia. Näin voidaan päätyä joihinkin arvioihin näiden ohjelmien toteuttamiskelpoisuudesta ja seurauksista. Pyrin rajoittumaan
sosiaalipoliittisten ohjelmien taloustieteellisiin perusteisiin sivuuttaen niiden taustalla olevat poliittiset ja ideologiset prosessit.
Olen jäsentänyt tutkielman loogisesti kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (luku 1) esitän joitakin empiirisiä havaintoja ja niiden liittyviä
kommentteja työttömyydestä. Lähestyn työttömyyttä ilmiötasolta pyrkimättä kiinnittämään ongelmaa kiinteästi teoreettiseen kehikkoon. Toisessa
osassa (luvut 2-5) kartoitan teoreettis-historiallisesta näkökulmasta taloustieteen eri suuntien suhtautumista työttömyyteen ja pyrin paneutumaan
ongelmaan talousteoreettisten käsitteiden pohjalta. Kolmannessa osassa (luku 6) pyrin aikaisemmissa osissa esitetyn pohjalta esittämään joitakin
näkemyksiä työttömyyden vaikutuksista hyvinvointivaltion tulevaisuuteen ja sosiaalipolitiikan ohjelmiin. Tämä osa on muita keskustelevampi ja
pohdiskelevampi, osin poleeminenkin, ja sen myötä päädyn yhteenvetoon (luku 7).
Koska olen kauan ollut kiinnostunut marxilaisuudesta ja Marxin talousteoriasta, pyrin tutkielman taloustieteellisessä osassa selvittämään
erityisesti Marxin panosta. Tämä osuus on jonkin verran laajempi, kuin työttömyys tutkimuskohteena sinänsä edellyttäisi. Muutenkin
kommentoin työttömyyteen liittyvää problematiikkaa eri kohdissa ottamalla huomioon marxilaisen näkökannan. Yhtenä osatavoitteena on
selvittää, mikä on Marxin paikka nykyajan taloustieteessä ja mitä lähtökohtia se tarjoaa työttömyyden tutkimiseen. Vertailukohtana ja peilinä
ovat taloustieteen muut suunnat, jolloin syntyy kysymys Marxin talousteorian ajankohtaisuudesta. Työttömyys on tietenkin marxilaiselta
kannalta kiinnostava tai jopa kiitollinen tutkimuskohde, mutta samalla se johdattaa moniin vaikeisiin teoreettisiin ongelmiin ja arvoituksiin
pakottaen Marxin teorian kriittiseen tarkasteluun.
Suhteutan talousteoreettista keskustelua siihen aineistoon, joka itselleni on kertynyt taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tarkkailusta samoin
kuin niihin keskusteluihin ja väittelyihin, joita nykyään käydään talous- ja sosiaalipolitiikan suunnasta.
Tutkielman aineistona ovat Marxin ja muiden taloustieteen klassikoiden keskeiset teokset (Smith, Ricardo, Malthus, Sismondi, Mill, Jevons,
Walras, Marshall, Veblen, Keynes, Schumpeter ym.), uudempi taloustieteellinen ja sosiaalipoliittinen kirjallisuus sekä konkreettinen tilasto- ja
esimerkkiaineisto Suomesta ja OECD-maista.
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