
Kirjassa Yhteiskunnallinen muutos (Vastapaino 2003) Raija Julkunen esitti skenaarion, jo-
hon tällä palstalla on aiemminkin (YP 3/03) viitattu. Julkusen skenaariossa hyvinvointi-
valtio olisikin vain välivaihe kapitalismin voittokulussa. Hyvinvointivaltion tehtävänä oli
vain luoda markkinat ja toimintatavat palveluille, joita pääoman olisi itse ollut hankala saa-
da aikaan. Mutta kun ne oli luotu, palvelusektori alkoi näyttäytyä houkuttelevana val-
tauksen kohteena.  

Ensimmäinen vaihe oli julkisen talouden kasvun pysäyttäminen. Vuosi 1984 oli en-
simmäinen 50 vuoteen, kun julkinen kulutus ei länsimaissa noussut kansantuotteen kas-
vua nopeammin. Suomessa pysäytys tuli hieman myöhemmin, mutta sitä jyrkemmin:
1990-luvun laman myötä kansalaisille kovakouraisesti opetettiin, että politiikan suunta-
na ja sisältönä voi sosiaaliturvan kohentamisen ja palvelujen lisäämisen sijasta olla myös nii-
den karsinta.

Toisessa vaiheessa 1990-luvulla julkisen talouden sisään ajettiin markkinalogiikan mu-
kaisia ajattelu- ja toimintatapoja: tehokkuuden ideologiaa ulkoistamisen, yksityistämisen
ja kilpailuttamisen avulla. 

Kolmas vaihe olisi sitten se, että pääoma todella ahmaisee julkisen talouden ja hyvin-
vointipalvelut siirtyvät normaaliksi tavarantuotannoksi eli kauppa- ja teollisuusministeriön
ja kilpailulainsäädännön säädeltäviksi. Jos menossa on tämän skenaarion mukainen kehi-
tys, elämme Julkusen mukaan suuren H-hetken odotuksessa:

”Historiallisen hetken läpimurrolle voisi muodostaa muodostelma, jonka yhdessä tuot-
tavat julkisen sektorin taloudellinen ahtaus, palvelujen rapissut taso ja kohonneet käyttä-
jämaksut, vaikeus muodostaa kuntiin kunnollisia (’kilpailukykyisiä’) työoloja ja palk-
kausta sekä kuntasektorin henkilöstön laaja yhtaikainen siirtyminen eläkkeelle (korostus: M.
V.).”

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

Jotta Julkusen skenaario voisi toteutua, sille pitäisi olla sekä vetoa markkinoilta että työn-
töä julkisen sektorin sisältä.

Palvelujen ”luonnonmuoto” ei sinänsä lupaa sellaisia suuria voittoja, joita kapitalistinen
(monistamiseen perustuvan, jatkuvaan koneistamiseen ja automatisointiin pyrkivän mas-
satuotannon) logiikka hamuaa. Palveluissa työn tuottavuus ei kasva tai kasvaa hyvin vähän:
lapsia on päiväkodeissa vaikea hoitaa tai opiskelijoita yliopistoissa opettaa ”nopeammin”
ja koko ajan vähenevällä työvoimalla. Tai voi kyllä, mutta ainoastaan laadun kustannuk-
sella.

Mutta jotain siellä on, mikä vetää puoleensa: julkiset tulot eli verot. Yksityistämisaja-
tukseen sisältyy aina se, että viimekätinen vastuu palveluiden järjestämisestä jää julkiselle
tilaajalle ja että julkinen tuki yksityistetyille palveluille jatkuu entisellään (tai mielellään kas-
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vaa). Kyse ei ole pienyrittäjistä ja muista ammattilaisista, jotka jo nyt täydentävät julkisia
palveluja. Kyse on sijoittajien intressistä, joka kohdistuu palvelujen kerman kuorimiseen
muuntamalla ne yksityisiksi liikeketjuiksi. 

Miksi kunnissa sitten on työntöä, halua ulkoistaa omia palveluja? Koska kunnat hake-
vat kustannussäästöjä, pelkistää KTV:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori Helsingin
Sanomien Debattisivulla (17.10.). Säästöjä saattaa, ainakin aluksi, myös syntyä, mutta hin-
ta on Santamäki-Vuoren mukaan kova.

Yksityisen palvelun tuottaminen on rakenteellisesti kalliimpaa kuin julkisen, koska pal-
velun hintaan sisältyy tuotantokustannusten lisäksi yksityisen saama liikevoitto. Lisäksi voi-
ton ja tuotantokustannusten suhde on kääntäen verrannollinen: toisen kasvu on toiselta
pois. Tämä saa yksityisissä palveluissa aikaan pysyvän paineen alentaa tuotantokustan-
nuksia. Ja kun valtaosa kuluista on palkkakustannuksia, säästöt haetaan työehtojen hei-
kentämisestä.

Näin syntyy Santamäki-Vuoren mukaan kansallinen Kiina-ilmiö. Kunnat hankkivat
säästönsä teettämällä palvelunsa alihankkijoilla:

”Kunnalta yksityisen palvelukseen siirrettävien työntekijöiden vuosilomaa lyhennetään
ulkoistamisen yhteydessä pahimmillaan yli kahdella viikolla, he menettävät palkallisen äi-
tiysloman ja palkat laskevat ainakin palkattavien uusien työntekijöiden osalta.”

Kun säästöjä syntyy, kuntamanagerit ovat tyytyväisiä. Yrittäjät ovat tyytyväisiä, kun
syntyy voittoja. Tyytymättömiksi jäävät ”vain” kiristyvän työtahdin ja heikentyvien työ-
ehtojen kouriin siirtyvät työntekijät sekä palvelujen asiakkaat, jotka saavat huonontuvaa
palvelua tai eivät saa palvelua lainkaan.

Kunnallisen kehittämissäätiön kyselyn mukaan 79 prosenttia kunnanjohtajista hyväk-
syy kotikunnassaan palvelujen nykyistä laajemman ulkoistamisen kustannustehokkuuden
lisäämiseksi. Kuntalaisista samalla tavalla ajattelee vain 30 prosenttia.

”Veronmaksajana kuntalainen on ikään kuin asiakasomistaja. Liike-elämässä tuskin sie-
dettäisiin kauan yhtä perustavaa ristiriitaa toimivan johdon ja omistajien välillä”, Santa-
mäki-Vuori kirjoittaa.

Julkusen skenaarion H-hetki lähestyy kovaa vauhtia. Ei ollut sattuma, että syksyn kun-
nallisvaalien keskeiseksi teemaksi nousi hyvinvointipalvelujen tuottamistapa. Suurten ikä-
luokkien eläkkeelle siirtymisen myötä julkisen palvelutalouden tulevaisuus on pakko rat-
kaista pysyvällä tavalla. Tämä on lähivuosien kuumin poliittinen kysymys.




