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Epätieteellisiä ennusteita / 12.5.2015

Jaakko Pehkonen/kuvaaja Tarja Vänskä-Kauhanen

Neljä vuotta sitten, heti vuoden 2011 vaalien jälkeen, löin vetoa Jyrki Kataisen sixpack -hallituksen
kestävyydestä. Tuttava, politiikan konkari uskoi, että Säätytalolla syntynyt sateenkaarihallitus kaatuu
kahdessa vuodessa. Olin vahvasti eri mieltä. Sovimme vetosuhteeksi 1–4. Hävitessä menettäisin
neljä viinipulloa, voitto toisi yhden. Voitto on nyt kotiutettu.
Nyt on sopiva hetki uusille arvailuille. Mitä pääministeri Juha Sipilän tuleva hallitus saa aikaan? Tässä
on muutamia nopeita, epätieteellisiä ennusteita. Tarkastuspiste on vuonna 2019.
Yksi. Sote-uudistus saadaan käyntiin. Toteutustavaksi tulee maakuntamalli. Luvassa on vähän villoja
ja paljon porua. Haettuja kulusäästöjä saadaan niukasti, sillä samat päättäjät istuvat molemmin puolin
pöytää sopien sekä palvelujen tuottamisesta että niiden rahoittamisesta.
Kaksi. Sote-uudistusta päivitetään. Saavutuksia kritisoidaan ankarasti ennen vuoden 2019 vaaleja.
Terveysmenoihin vaaditaan lisää resursseja. Lobbaus on ankaraa ja kulusäästöjä etsitään
koulutusmenoista. Päätöksenteko lykätään seuraavalle hallitukselle.
Kolme. Yhteiskuntasopimus syntyy sittenkin. Löysä raamipaperi allekirjoitetaan
työmarkkinaosapuolten välillä ennen vaalikauden loppua. Kirjauksista debatoidaan ennen kuin muste
paperissa on kuivanut. Luvassa on työmarkkinakonflikteja, joukkoon mahtuu muutama pitkä
työtaistelu.
Neljä. Kulusäästöt. Kasaan saadaan reilut kolme miljardia. Säästöistä suurin osa tulee
etuusperusteisten indeksien jäädytyksestä. Kehitysyhteistyömenoja leikataan ja ulkomaalaisille
opiskelijoille säädetään lukukausimaksu.
Viisi. Tuottavuushyppy jää puolitiehen. Veturina on yksityinen sektori, jossa tuottavuus nousee parin
prosentin vuosivauhtia. Julkisen talouden tuottavuutta parantavat hallinto- ja
tietojärjestelmäuudistukset jäävät kunta- ja sektoripuolustuksen jalkoihin. Julkinen sektori kärvistelee
koko vaalikauden ajan.
Kuusi. Ex-pääministeri Ahon työreformi kaivetaan naftaliinista. Uusien työsuhteiden koeaikaa
pidennetään. Työtekijät saavat lupauksia paremmasta muutosturvasta. Työaikaa pidennetään
asteittain parilla päivällä vaalikauden aikana.
Seitsemän. Kokonaisveroastelupaukset jäävät holkerimaisiksi. Palkkaverotus pysyy kireänä, eikä
kannustinloukkuja saada purettua. Pitkäaikaistyöttömyydessä koetaan 2000-luvun all-time-high.
Käänne parempaan nähdään vasta hallituskauden lopulla.
Jaakko Pehkonen, kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

