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Arvovalintoja

Roope Uusitalo, kuvaaja Petteri Kivimäki

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi vuosiraporttinsa tammikuun lopussa. Media on tekstiä jo
kerinnyt repostella eri puolita ja poiminut siitä omalta kannaltaan sopivaksi katsomiaan paloja. Jonkin
sortin tähtihetki oli silti, kun valtiovarainministeri Alexander Stubb puolusti hallituksen veropolitiikkaa
raportin julkistamistilaisuudessa. Stubbin mukaan hallitus teki tietoisen arvovalinnan päättäessään,
että veroaste ei saa nousta, vaan julkinen talous pitää tasapainottaa julkisia menoja leikkaamalla.
Valtiovarainministerin mukaan veropäätöksiä ei siis tehty, koska näin syntyisi satatuhatta uutta
työpaikkaa tai koska veronkiristykset olisivat talouskasvun kannalta haitallisempi asia kuin julkisten
menojen leikkaukset. Ei. Valtiovarainministerin mukaan hallitus teki arvovalinnan ja puhtaasti
poliittisen päätöksen.

Samaan tapaan hallituksen veropolitiikkaa puolusti seuraavana päivänä keskustan
kansanedustaja Mika Lintilä. Esimerkiksi monen ekonomistin kannattama ruuan arvolisäveron
korotus jätettiin tekemättä, eikä syynä ollut pienituloisten tukeminen vaan poliittinen valinta. Politiikka
on palannut politiikkaan.
Olisiko tekeillä kulttuurin muutos, jonka lopputuloksena virkamiehet valmistelevat poliittisia päätöksiä,
tutkijat tutkivat päätösten vaikutuksia ja vaaleilla valitut kansanedustajat tekevät näiden perusteella
poliittisia valintoja? Kannattaisin lämpimästi.

Nykyisellään roolit menevät ikävästi sekaisin. Vai oletteko koskaan kuulleet poliitikosta, joka tietää
miten palkkakustannukset vaikuttavat työllisyyteen, virkamiehestä jonka mielestä on vain yksi
mahdollinen päätösvaihtoehto, tai tutkijasta joka ottaa kovin poliittiselta mielipiteeltä haiskahtavia
kantoja kysymyksiin, joista ei ole koskaan tehnyt tutkimusta.

Sitä paitsi niitä arvovalintoja olisi tarjolla lisää. Helsingin yliopisto vähentää 980 työntekijää ja irtisanoo
näistä 570. Helsinkiläiskollegani Hannu Vartiainen sai aikaan some-myrskyn toteamalla, että
irtisanomisten vaihtoehtona olisi 2000 euron lukukausimaksu. Valintaan näiden vaihtoehtojen välillä
en toki tutkijana halua ottaa kantaa. Sen sijaan saattaisin osata arvioida Twitterissä villiintyneitä
poliitikkokommentaattoreita paremmin, mikä vaikutus lukukausimaksuilla olisi vaikka
koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon.
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