
”Katsoessani hyvinvointivaltion uudelleenmuotoilua ja kaikkia vaatimuksia yksityis-
tämisestä, markkinoistamisesta ja kilpailuttamisesta mieleeni työntyy teesi siitä, miten
pääoma alituiseen joutuu valtaamaan uusia alueita arvonlisäykselleen.”

Näin aloittaa artikkelinsa Raija Julkunen tuoreessa kirjassa nimeltä Yhteiskunnalli-
nen muutos (Vastapaino 2003) ja päätyy sellaiseen mahdollisuuteen, että hyvinvointi-
valtio olisikin vain välivaihe kapitalismin voittokulussa.

Kapitalismi pyrkii muuttamaan kaiken tavaraksi, markkinoilla myytäviksi tuotteik-
si. Kapitalismin dynamiikka on jatkuvaa sisäistä ja ulkoista valtaamista: uusien sekä
maantieteellisten että elämän alueiden siirtämistä tavarantuotannon piiriin. 1970-lu-
vulla helposti vallattavat alueet alkoivat tyrehtyä ja pääoman katse suuntautui sotien jäl-
keen nopeasti kasvatettuun julkiseen sektoriin.

Julkusen skenaariossa hyvinvointivaltio on itse asiassa vain luonut markkinat ja toi-
mintatavat palveluille, joita pääoman olisi itse ollut hankala saada aikaan. Mutta kun
ne oli luotu, palvelusektori alkoi näyttäytyä houkuttelevana valtauksen kohteena.  

Ensimmäinen vaihe oli julkisen talouden kasvun pysäyttäminen. Vuosi 1984 oli en-
simmäinen 50 vuoteen, kun julkinen kulutus ei länsimaissa noussut kansantuotteen
kasvua nopeammin. Suomessa pysäytys tuli hieman myöhemmin, mutta sitä jyrkem-
min: 1990-luvun laman myötä kansalaisille kovakouraisesti opetettiin, että politiikan
suuntana ja sisältönä voi sosiaaliturvan kohentamisen ja palvelujen lisäämisen sijasta ol-
la myös niiden karsinta.

Toisessa vaiheessa 1990-luvulla julkisen talouden sisään ajettiin markkinalogiikan
mukaisia ajattelu- ja toimintatapoja: tehokkuuden ideologiaa ulkoistamisen, yksityis-
tämisen ja kilpailuttamisen avulla. 

Kolmas vaihe olisi se, että pääoma todella ahmaisee julkisen talouden ja hyvinvointi-
palvelut siirtyvät normaaliksi tavarantuotannoksi eli kauppa- ja teollisuusministeriön,
kilpailupolitiikan ja kilpailulainsäädännön säädeltäviksi.

Jos menossa on tämän skenaarion mukainen kehitys, elämme Julkusen mukaan
suuren H-hetken odotuksessa: ”Historiallisen hetken läpimurrolle voisi muodostaa
muodostelma, jonka yhdessä tuottavat julkisen sektorin taloudellinen ahtaus, palvelu-
jen rapissut taso ja kohonneet käyttäjämaksut, vaikeus muodostaa kuntiin kunnollisia
(’kilpailukykyisiä’) työoloja ja palkkausta sekä kuntasektorin henkilöstön laaja yhtaikai-
nen siirtyminen eläkkeelle (kursivointi: M. V.).”

Läpimurron aika voisi olla käsillä joskus tämän vuosikymmenen loppupuolella. Jul-
kinen sektori kasvoi nopeimmin 1960- ja 1970-luvulla ja siksi sen henkilökunnan ikä-
rakenne on vino 1940-luvulla syntyneisiin päin. Otollinen hetki saattaisi olla silloin,
kun suurten ikäluokkien massamittainen poistuminen työelämästä alkaa.

Julkusen skenaario tuntuu loogiselta ja lähes vääjäämättömältä. Sen ennustama ke-
hityskulku on mahdollinen – mutta ei välttämätön, koska siltä puuttuu vahva kapita-
listinen pohja.

P Ä Ä K I R J O I T U S

Onko hyvinvointivaltio välivaihe?

MATTI VIRTANEN

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 68 (2003) :3 221



222 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 68 (2003) :3

Kyse on palvelujen ”luonnonmuodosta”. On totta, että kaiken voi periaatteessa
muuttaa tavaraksi markkinoille, myös palvelut. Hyvinvointipalvelut eivät kuitenkaan
itsessään lupaa sellaisia suuria voittoja, joita kapitalistinen (monistamiseen perustuvan,
jatkuvaan koneistamiseen ja automatisointiin pyrkivän massatuotannon) logiikka ha-
muaa. Palveluissa työn tuottavuus ei kasva tai kasvaa hyvin vähän: lapsia ei päivä-
kodeissa voi hoitaa eikä opiskelijoita yliopistoissa opettaa ”nopeammin” ja koko ajan
vähenevällä työvoimalla. Tai voi kyllä, mutta ainoastaan laadun kustannuksella.

Miksi pääoma sitten ilmiselvästi haluaa tunkeutua julkiselle sektorille, myös hyvin-
vointipalveluihin? Jotainhan siellä täytyy olla, jotain joka lupaa suuria voittoja. Ja on-
han siellä: julkiset tulot eli verot. Yksityistämisajatukseen sisältyy se, että julkinen tu-
ki palveluille jatkuu entisellään (tai mielellään kasvaa), mutta se halutaan puhtaana ra-
hana yrittäjän käteen. Sama koskee tuotannonaloja, joilla on ns. luonnollinen mono-
poli: kun Britanniassa junaliikenne yksityistettiin, julkinen tuki säilyi ja sitä haluttiin
koko ajan lisää. Pääoman näkökulmasta tavoitteena siis ovat voittojen yksityistäminen
ja tappioiden sosialisointi. 

Logiikka on sama kuin hammashoidon Kela-korvauksella. Päältä katsoen näyttää sil-
tä, että Kela korvaisi osan asiakkaan kuluista, vaikka itse asiassa Kela maksaa osan ham-
maslääkärin palkkiosta, vain mutkan kautta. Palvelusetelissä maksaja ja maksun saaja
ovat jo paremmin näkyvillä.

Pääoman kiinnostus kohdistuu siis verotulojen (tai vakuutustulojen) maksimaaliseen
yksityistämiseen. Se, että USA:ssa terveydenhoitomenot ovat kaksinkertaiset Euroop-
paan verrattuna, johtuu paitsi kaikesta turhasta tutkimus- ja hoitotyöstä, jota systee-
min logiikka ruokkii, myös siitä, että vakuutusrahoilla maksetaan myös kaikki alan yri-
tysten voitot.

Ja julkisen tuen välttämättömyyttä perustellaan juuri sillä, että palvelut ovat niin työ-
valtaisia ja kalliita järjestää, ettei niitä voi rahoittaa pelkästään asiakasmaksuilla, mikä
kertoo juuri palvelujen luonnonmuodon pakottavuudesta. Ja toisin päin: kaikille tar-
koitettuja palveluja on alettu tuottaa julkisesti rahoitettuna ja järjestettynä juuri siksi,
ettei niiden puhdas kaupallinen tuotanto toimi. Tai toimii, mutta vain suunnattuna sil-
le pienelle varakkaalle kansanosalle, joka pystyy maksamaan kaikki kulut. 

Voisi siis nähdä myös niin päin, että julkisessa palvelusektorissa on idullaan toisen-
lainen – ei-teollinen ja ei-kapitalistinen – talousmuoto, eikä vain rujo esivaihe matkalla
pääoman syliin. 

Julkisen palvelutalouden idea pitäisi vain pystyä ajattelemaan uudelleen – mutta van-
halta pohjalta, kuten voi tulkita Juhani Lehdon artikkelin perussanoman kirjassa Kil-
pailuttaminen sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulmasta (Stakesin raportteja 276/03).
Julkisesti organisoidun toiminnan ydin on siinä, ettei sitä ohjaa markkinoiden näky-
mätön käsi vaan kansanvallan suunnitteleva ja kontrolloiva järki. Eikä sen sisällä toi-
mivien ammattilaisten työn motiiviksi pidä nostaa maksimaalisen voiton metsästystä,
vaan toiminnan täytyy perustua ammattietiikkaan ja ammattiylpeyteen – kilpailuun
osaamisesta ja siihen perustuvasta arvostuksesta.
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