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Tarvitsemme syvällistä keskustelua olennaisista kysymyksistä, joihin jou-
dumme ottamaan kantaa, kun Suomi on EU:n puheenjohtajamaa 1.7.-
31.12.2019. Tuona aikana tehdään ratkaisevat päätökset komission valinnas-
ta, toimintaohjelmasta, seuraavasta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä ja 
muista peruslinjauksista, joihin kuuluu kysymys talous- ja rahaliitto EMU:n 
kehittämisestä.

Olemme valinnan edessä: edetäänkö EMU:n viimeistelyssä, jatketaan-
ko nykysäännöin vai peruutetaanko?

Hankkeen ajajien mielestä olisi nyt päästävä yhdentymistä vastustavas-
ta yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistöpäätöksiin.Vastustavat maat 
voidaan ohjata sivuraiteille silläkin tavalla, että jotkin maat lähtevät etene-
mään erillisenä ryhmänä.

Euron perustajat tarkoittivat hyvää. Hankkeesta annettiin kuitenkin 
yltiöpositiivinen kuva, jotta päästäisiin nopeasti hyviin tavoitteisiin: yhtenäi-
seen Eurooppaan, joka pystyisi kilpailemaan USA:n, Japanin ja nousevien 
suurvaltojen Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän kanssa. Yhdentymisessä 
haluttiin edetä nopeasti, nopeammin kuin mihin jäsenmaiden kansalaiset 
ovat olleet valmiita.

Oliko tämä yhdentymisen nopea tavoittelu karhunpalvelus? Karhun-
palveluksen selitys on venäläisessä sadussa ”Metsämiehen ystävä”. Sadun mu-
kaan karhu havaitsi paarman maassa lepäilevän ystävänsä otsalla ja sanoi: 
”Annas kun autan” ja läimäisi voimalla paarman (ja metsämiehen pään) 
murskaksi.

Perinteisen taloustieteen mukaan talouskriisien torjunta yhteisessä 
valuutta-alueessa edellyttää EU:n kehittymistä USA:n kaltaiseksi liittoval-
tioksi, jossa unionin budjetti on 5-10% yhteenlasketusta kansantuotteesta, 
kuten Euroopan parlamentin kriisivaliokunnan puheenjohtaja Pervenche 

Johdanto
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Beres (S&D) ehdotti jo 2012 mietintöluonnoksessaan.
Edessä siis siintää yhdentymisen tie, jolle kansat eivät ainakaan vielä 

halua astua. Sellaista veljeyden ja sisaruuden tunnetta ja luottamusta ei ole 
EU:n jäsenmaiden kansojen kesken syntynyt, että tulonsiirrot olisivat yhtä 
luontevia suomalaisten ja portugalilaisten välillä kuin ne ovat hämäläisten, 
pohjalaisten ja savolaisten välillä. Pikemminkin suhtaudutaan siten, että 
kunkin jäsenmaan pitää hoitaa omat asiansa kuntoon, eikä odottaa hyöty-
vänsä toisten kustannuksella.

Vasemmisto toki kannattaa poliittista keskusvaltaa, joka ajaa heidän 
mielestään hyviä asioita esimerkiksi sosiaalisissa tai ympäristökysymyksis-
sä. Vihreät ovat kiivaimpia EU:n yhdentäjiä. Talousliberaalille oikeistolle 
yhdentyminen puolestaan sopii, koska se mahdollistaa suuren yhtenäisen 
markkinatalousalueen ja auttaa Euroopan yrityksiä kasvamaan samaan suu-
ruusluokkaan kuin USA:n ja muiden talousmahtien yritysjätit.

Keskusvaltaista kehitystä ovat vastustaneet Keskustan, Perussuoma-
laisten ja Kristillisdemokraattien mepit kukin omista lähtökohdistaan. Ai-
nakin kristillisdemokratiaan ja alkiolaiseen keskustalaisuuteen on kuulunut 
hajautuksen ajatus ja vahvan keskusvallan vastustus, eli lähidemokratian ja 
-vastuun puolustaminen.

On poliittisen päätöksenteon kysymys voidaanko ottaa aikalisä, tyytyä 
nykytilaan ja edetä vain sisämarkkinoiden yhdentämisessä? Minne EMU on 
menossa, ja miksi?

Kirjamme yrittää pureutua näihin kysymyksiin perustuen 23.2.2019 
Helsingin yliopistolla pidetyn seminaarin alustuksiin.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander1 
pohtii Suomen kokemuksia ja mahdollisuuksia pärjätä eurossa. Hän toteaa 
sen mahdolliseksi, kun talouden noususuhdanteessa kerätään varoja matala-
suhdanteita varten.

1 VTT Jaakko Sakari Kiander on työskennellyt keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtajana 
 vuodesta 2010. Hän on toiminut Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhempana tutkijana 1994–1997  
 ja johtajana 2016-2010, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtavana ekonomistina   
 1997–1999 ja tutkimusjohtajana 1999–2006 ja tutkimusprofessorina 2001–2006.
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Elinkeinoelämän keskusliiton EU-toimiston johtajan Taneli Lah-
den2 pohdintoja täydentävät Elinkeinoelämän keskusliiton toiveet vakaas-
ta EMU:sta. Hänen perusviestinsä voi tiivistää, että voimme pärjätä hyvin 
EMU:n nykyrakenteella ilman radikaaleja askeleita yhdentymisen suuntaan, 
kunhan kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä.

Kriittisimmän puheenvuoron käyttää VTT, dosentti Tuomas Mali-
nen, joka kuuluu Eurothinktankin professoriryhmään ja on GNS-ennuste-
laitoksen toimitusjohtajana pohtinut miten eri tavoin EMU voi hajota, kun 
seuraava globaali talouslama iskee.

Ison-Britannian valtiovarainministeriössä ja Kansainvälisessä valuut-
tarahastossa työskennellyt Paul Mills3 on yksi kirjan ”Confederal Europe” 
kirjoittajista. Kiitos kuuluu ajatuspaja Salluxille, että sain täydentää suomen-
tamiani Millsin kahta alustusta graafeilla ja ajatuksilla tuosta kirjasta. Millsin 
ajattelu avaa uusia näköaloja ja visioita EMU:n ongelmien ratkaisemiseksi 
vähittäisin, vaikkakin radikaalein, uudistuksin.

Maastrichtin sopimuksessa EU:n valuutaksi määriteltiin euro. Kaikki 
jäsenmaat ovat velvolliset siihen liittymään, paitsi Iso-Britannia ja Tanska, 
jotka neuvottelivat itselleen poikkeuksen. Kun Suomi liittyi EMU:un, se ta-
pahtui Eduskunnan enemmistön päätöksellä. Tästä liittymisprosessista pyy-
simme selvityksen silloiselta kansanedustajalta VTT Jouko Jääskeläiseltä4, 
joka on Kompassin hallituksen jäsen. Kirjamme viimeisessä artikkelissa Aja-
tushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tapio Luoma-aho pohtii euroa 
siitä kerrottujen tarinoiden ja luottamuksen näkökulmasta.

2 Taloustieteiden tohtori Taneli Lahti on Elinkeinoelämän keskusliiton EU-edunvalvonnan ja Brysselin 
 toimiston johtaja. Hän on toiminut Euroopan komissiossa yli 10 vuoden ajan. Taloudesta vastaavan 
 varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkönä, komissaari Jyrki Kataisen kabi- 
 nettipäällikkönä sekä komissaari Olli Rehnin kabinetin jäsenenä. Hän on hoitanut myös Euroopan  
 komission Venäjän suhteita 2004–2009 sekä työskennellyt Suomen ulkoministeriössä 1997–2004.
3 Dr. Paul Mills työskenteli Ison-Britannian valtiovarainministeriössä tehtyään Cambridgen yliopis- 
 toon väitöskirjansa velattoman rahoituksen ajattelusta ja järjestelmistä. Hän teki väitöskirjansa korot  
 kieltävästä taloudesta, joka oli kristittyjen talousajatus aina 1500-luvulle asti ja on yhä virallisena 
 ideana islamissa  Hän erikoistui julkisen velan hoitoon, rahoitusvakauden tutkimiseen ja sääntelyyn.  
 Hän siirtyi Kansainväliseen valuuttarahastoon IMF ja muutti 2006 Washingtoniin työskennelläk- 
 seen globaalin rahoitusvakauden ja USA:n rahoitusjärjestelmän parissa. Hän palasi Englantiin 2009  
 johtamaan IMF:n Lontoon toimistoa, joka keskittyi rahoitusmarkkinoiden seurantaan ja vakauden  
 analyysiin. Hän jätti IMF:n 2017 alkupuolella ja toimii vapaana konsulttina.
4 Jouko Jääskeläinen toimi kansanedustajana 1991-2003 ja 2011-2015. Hän oli Suuren valiokunnan  
 jäsen 1995-2003 ja Perustuslakivaliokunnan varajäsen 1997-1999  ja varsinainen jäsen 1999-2003. 
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Seminaarin toinen järjestäjä ja kirjamme toinen kustantaja Sallux on 
Eurooppa-puolue European Christian Political Movement’in (ECPM) aja-
tuspaja. Kompassi on Salluxin jäsen. Kompassi on myös Eurooppa-puolue 
EPP:n ajatuspajan Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) 
jäsen. 

Yhteistyö Salluxin kanssa ylittää siis puoluerajat ja kuvaa hyvin Kom-
passin löyhää suhtautumista puolueriippuvuuksiin. Samankaltainen yh-
teiskuntanäkemys yhdistää, ja suhteellinen riippumattomuus mahdollistaa 
uudet avaukset.

Yhteistyö Salluxin kanssa mahdollisti projektirahoituksen seminaariin 
ja tämän kirjan julkaisemiseen. Taloudellinen tuki Salluxille tuli puolestaan 
Euroopan parlamentilta, joka ei tietenkään ole vastuussa seminaarissa esite-
tyistä ajatuksista. Kirjoittajat vastaavat omista kirjoituksistaan ja mielipiteis-
tään.

Toivomme kirjan herättävän mielenkiintoa Euroopan unionin ja 
talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuutta kohtaan ja lisäävän ymmärrystä 
vaihtoehtoisista kehityskuluista.

Kiitokset kaikille kirjoittajille, kiitos Salluxille ja erityiskiitos kirjan 
taittajalle, Susanna Sinivirralle.

12.4.2019 Pusulassa  
 Esa Erävalo   

Ajatushautomo Kompassi ry
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ESA ERÄVALO

1. EMU:n kehitys ja ”viimeistely”
 

Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n historia alkaa kaukaa, mutta viralli-
sesti hanke perustaa Euroopan yhteisöille yhteinen valuutta alkoi 1969 Haa-
gin huippukokouksessa. Siellä valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistivat 
halukkuutensa jatkaa asteittaista kehitystä todelliseksi talous- ja rahaliitoksi 
sekä siihen liittyvän sosiaalipolitiikan yhdenmukaistamista.

1971 Bretton Woods -järjestelmän kaaduttua siirryttiin valuuttakäär-
meeseen, eli järjestelmään, jossa valuuttojen arvo sai vaihdella +-2,25%. 
Hanke epäonnistui ja siitä irtauduttiin.

1978 perustettiin Euroopan rahajärjestelmä (European Monetary Sys-
tem) EMS jatkoksi valuuttakäärmeelle. Uusi vakautusrahasto ei kuitenkaan 
kyennyt estämään devalvaatioita ja ajoittaisia poistumisia EMS-putkesta.

1988 Jacques Delorsin johtama komitea sovitti yhteen Ranskan ja 
Saksan näkemyksiä uudesta yhteisvaluutasta. Saksan näkemykset voittivat. 
Tulevan yhteisen Euroopan keskuspankin, EKP:n, tehtäväksi määriteltiin 
yksinomaan rahan arvon vakauden vaaliminen. Vastoin Ranskan toiveita 
EKP määriteltiin täysin itsenäiseksi ja irti poliittisesta ohjauksesta.

Talous- ja rahaliitto EMU perustettiin Maastrichtin sopimuksella jou-
lukuussa 1991. Sopimuksessa määriteltiin lähentymiskriteerit euroalueelle. 
Vakaus- ja kasvusopimuksella sallittiin jäsenmaille korkeintaan 3% alijäämä 
talousarvioissaan ja julkisen velan katoksi asetettiin 60%.

1.1.1999 euroalue syntyi, valuutat sidottiin ja rahapolitiikka siirtyi 
puoli vuotta aiemmin perustetulle EKP:lle.

1.1.2002 saimme käsiimme käteisrahan, eurosetelit ja kolikot. Aluk-
si mukana oli 10 jäsentä: Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, 
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Irlanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Portugali ja Espanja. Nykyisin on 19 
jäsentä, mutta kaikki 27 jäsenmaata ovat velvoitetut liittymään euroon Tans-
kaa lukuun ottamatta. Tanskan kruunu on kiinnitetty euroon pienellä vaih-
teluvälillä.

Kuvio 1. Euroalueeseen kuuluvat maat tummansinisellä, maat, joiden valuutta on sidottu euroon sinisellä 
ja euroon toistaiseksi kuulumattomat maat sekä Iso-Britannia vihreällä.

Perinteinen euron kritiikki on kohdistunut alkuperäiseen valuvikaan, että 
mukaan otettiin maita, jotka alun perinkään eivät täyttäneet kriteerejä 3% 
alijäämästä ja julkisen velan 60% bkt-osuudesta.
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EMU:n osat

EMU:un kuuluu viisi toisiaan vahvistavaa osaa:
  • Talouspolitiikan koordinointi jäsenmaiden kesken. 
  • Budjettipolitiikan koordinointi, kun velalle ja alijäämälle on rajat
  • EKP:n itsenäinen rahapolitiikka, jonka tavoitteena on vajaan 2% 
   vakaa inflaatio.
  • Rahalaitoksille säädetyt yhteiset säännöt ja valvonta. EKP valvoo
   suoraan suurimpia pankkeja.
  • Yhteinen raha ja euroalue.

Vakaus- ja kasvusopimusta täydennettiin

Globaali talouskriisi paljasti EMU:n ongelmat. Vakaus- ja kasvusopimusta 
täydennettiin pikaisesti. Kuuden lakiesityksen paketti, nk. ”sixpack” tuli voi-
maan 13.12.2011 ja täydentävä kahden lain ”twopack” 30.5.2013.

Uusien säännösten ongelma on ollut, että jäsenmaiden on ollut vaikea 
noudattaa  niitä ja toisaalta noudattamiseen on liittynyt paljon harkinnan-
varaisuutta. Esimerkkinä säädös, että mikäli maan julkinen velka on yli 60% 
bkt:sta, ylimenevää osuutta on pienennettävä vuosittain 1/20. Eli jos on 
130% bkt:sta julkista velkaa, on sitä pienennettävä vuosittain 3,5 prosent-
tiyksikköä (130-60= 70, 70%/20=3,5%). Tällaiseen velan lyhentämisvauh-
tiin ei ole päässyt kuin Saksa, moni ei ole lainkaan saanut velka-astettaan 
pienenemään.

Kiristyneiden säännösten myötä jäsenmaiden on toimitettava vuosit-
tain raportti vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta, esitettävä vakaus-
ohjelma kolme vuotta eteenpäin ja keskipitkän aikavälin tavoite rakenteelli-
sen alijäämäennusteen osalta.

Paketit loivat periaatteellisen sanktiomahdollisuuden: liiallisen alijää-
män menettelyn. Sen mukaan, jollei noudata korjaustoimia, joutuu sankti-
ona tallettamaan 0,2% bkt:sta. Talletus muuttuu sakoksi, mikäli ei edelleen-
kään noudata komission ohjeita.

Twopack-säännösten mukaan jäsenmaiden tulee luovuttaa budjettiesi-
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tyksensä komissiolle vuosittain ennen 15.10.  . Liiallisen alijäämän menette-
lyssä olevilla mailla on tätä tiukempi raportointi ja ohjaus.

Finanssipoliittinen sopimus

1.1.2013 tuli voimaan jäsenmaiden välinen sopimus talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (”finanssi-
poliittinen sopimus”). Sopimus sitoo laillisesti euromaita ja lisäksi Bulgariaa, 
Tanskaa ja Romaniaa.

Fipo-sopimuksen mukaan jäsenmaan budjetin rakenteellinen alijäämä 
on pidettävä alle 0,5% bkt:sta. Sillä tarkoitetaan kaikista suhdannetekijöistä 
riisuttua julkisen talouden alijäämää, joka on tosin teknisesti vaikea arvioi-
tava. Tästä voi poiketa poikkeusoloissa, kuten taantumassa. Normaalioloissa 
voidaan rikkomuksesta haastaa EU:n tuomioistuimeen.

Komission alijäämiä koskevia suosituksia on sopimuksen mukaan 
noudatettava ellei määräenemmistö neuvostossa niitä vastusta. Hallitusten 
on raportoitava komissiolle velanoton suunnitelmistaan ja merkittävistä ta-
lousuudistuksista.

Euroalueen huippukokous sovittiin samalla pidettäväksi vähintään 
kahdesti vuodessa.

EMU:n viimeistely, 4 puheenjohtajaa 2012

“Kohti todellista talous- ja rahaliittoa” oli 5.12.2012 julkaistu komission, 
neuvoston, EKP:n ja euroryhmän puheenjohtajien selvitys EMU:n ”vii-
meistelemiseksi”, eli heidän ajamiensa uudistusten loppuunsaattamiseksi.

Neljä puheenjohtajaa ehdottivat rahoituskapasiteettia rakenteellisia 
uudistuksia ja epäsymmetrisiä häiriöitä varten, ja sitä varten valtiovarainmi-
nisteriön kaltaista elintä. He esittivät pakollisia sopimusluonteisia järjestelyjä 
talousuudistuksista jäsenmaissa ja Euroopan parlamentille valvontavaltaa.

Komissio julkaisi pian vastaavan esityksen “Pohjapiirustus syvään ja 
aitoon talous- ja rahaliittoon”.
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Myös Euroopan parlamentti otti asiaan kantaa  nk. oma-aloiterapor-
tissa 2012/2151(INI). Siihen mm. suomalainen EPP-meppi Sari Essayah 
tekin useita muutosesityksiä: poistetaan vaatimus euroalueen yhteisistä vel-
kakirjoista, ei anneta euroalueelle lisää yhteispäätöksiä veroasioissa, kuten 
rahoitusmarkkina-veroa koskien, eikä sallita EU:n sitovaa koordinaatiota 
keskeisessä talouspolitiikassa.

EMU:n viimeistely, 5 puheenjohtajaa 2015

Viiden puheenjohtajan raportti ilmestyi 2015. Aiempien neljän puheen-
johtajan lisäksi tähän syventämisesitykseen oli saatu mukaan Euroopan 
parlamentin puhemies. Raportti esitti, että EMU viimeistellään kolmessa 
vaiheessa: 
1. vaihe: tiukennetaan nykysääntöjen toteuttamista
2. vaihe: sovitaan viimeistelystä 
3. vaihe: luodaan 2025 mennessä tiivis ja aito EMU, jossa on talous-,
 rahoitus- ja fiskaaliunioni ja demokraattinen tilivelvollisuus.

Raportti toistaa aiemmat esitykset, eli pitää saada euroalueen yhteinen 
valtiovarainministeriö, Euroopan vakausmekanismi EVM pitää siirtää uni-
onin lainsäädäntöön eli määräenemmistöpäätöksen alle, on saatava yhtei-
nen talletussuoja ja perustettava Euroopan strategisten investointien rahasto. 
Euroopan parlamentille pitää perustaa euroalue-valiokunta ja euroalueelle 
yhteinen ulkoinen edustus IMF:ssa ja muuallakin. 

Parlamentissa kannatus syventämiselle

Kantansa valmisteilla oleviin asioihin Euroopan parlamentti ilmoittaa 
oma-aloitemietinnöillä tai päätöslauselmilla. Ne ovat viestejä komissiolle ja 
neuvostolle, miten parlamentti tulee esityksiin suhtautumaan. Parlamentti 
on harvoin ottanut kantaa EMU:n kehittämiseen. Viime kaudella se tapah-
tui Euroopan parlamentin päätöslauselmalla 16.2.2017 euroalueen budjet-
tikapasiteetista1.

1  (2015/2344(INI)). P8_TA(2017)0050
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Euroopan parlamentti ilmoitti päätöslauselmalla kannattavansa 
EMU:n syventämistä  – vaikkakin yllättävän niukalla enemmistöllä, äänin 
304-255 (tyhjiä 68). Äänestyskäyttäytyminen heijastaa poliittista haluk-
kuutta tai vastustusta lisäyhdentymiselle eri jäsenmaissa.

Mietinnön esittelijät olivat Reimer Böge (EPP, Saksa) ja Pervenche 
Beres (S&D, Ranska) yhdessä. Toisin sanoen kahden suurimman ryhmän 
ja jäsenmaan kesken etsittiin vaikutusvaltaisimpien meppien kautta jo alun 
perin konsensusta. Siitä huolimatta EPP-ryhmä ja S&D-ryhmä hajosivat 
äänestyksessä.

Päätöslauselmalla asetuttiin viiden puheenjohtajan raportin taakse. Sen 
mukaan komissiosta pitää muodostaa EU:n hallitus, jonka puheenjohtaja 
valitaan suoraan vaaleissa. Tarvitaan Euroopan valtiovarainministeriö ja -mi-
nisteri, ja euroalueelle ”riittävän suuri” oma budjetti, jolla olisi ”aidot omat 
varat” ja kyky ”lainanottoon”. EVM pitää muuttaa Euroopan valuuttara-
hastoksi ja neuvoston pitää siirtyä määräenemmistöpäätöksiin yksimielisyys-
vaatimuksen sijasta.Vero- ja talouspolitiikka haluttiin jaettuun toimivaltaan.

Äänestystulosta voidaan pitää periaatteellisena kahtiajakona integraati-
on syventämistä ajaviin ja sen torjuviin meppeihin.

Suomalaisista RKP:n, Kokoomuksen, SDP:n ja Vihreiden mepit Eu-
roopan parlamentissa äänestivät puolesta.

Puolueryhmät Euroopan parlamentissa

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) = EPP (219) (Kok. KD)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä = S&D (189) (Sdp)
Euroopan konservatiivit ja reformistit = ECR (73) (PS)
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä = ALDE (68) (Kesk, RKP) 
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä = Greens-EFA (52) (Vihr.)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/
Pohjoismaiden vihreä vasemmisto = GUE-NGL (51) (Vas.)
Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa = EFDD (43)
Kansakuntien ja vapauden Eurooppa = ENF (35)
Sitoutumattomat = Sit. (21)
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Parlamentin puolueryhmittymien suhtautumisesta integraation syven-
tämiseen voidaan tehdä muutamia havaintoja:
 • Sosialidemokraateista äänesti 110 puolesta, 22 suoraan vastaan ja  
  12 äänesti ”kohteliaasti vastaan”, eli tyhjää. Isojen jäsenmaiden sosia-
  listit äänestivät puolesta, paitsi Puolassa ja Romaniassa. Ruotsissa ol- 
  laan yli puoluerajojen EU:n ja EMU:n integraatioesityksiä vastaan  
  liberaaleja lukuun ottamatta.2
 • EPP:ssa on enemmän hajontaa, sillä vastaavat luvut olivat 90-18-29. 
  Suomesta EPP:n meppejä ovat kokoomuslaiset ja kaudella 2009-14  
  EPP-ryhmässä oli myös Suomen kristillisdemokraattien meppi. Tule-
  va KD-meppi voi saada Kokoomuksesta poikkeavalle linjalleen  
  EPP-ryhmässä vertaistukea pienten maiden, eli Ruotsin, Hollannin,  
  Irlannin, Maltan, Latvian, Kroatian, Tshekin, Unkarin, Puolan, Ro- 
  manian ja Bulgarian EPP-mepeiltä.
 • ALDE jakautui 41-12-8. Suomalaisista Rkp:n meppi on vahvasti 
  integraation syventämisen kannalla, Keskustan kolme meppiä äänes-
  tivät vastaan.
 • Vihreät ovat yksimielisiä ja kaikkein voimakkaimpia integraation 
  ajajia, vain Ruotsin kolme vihreää asettuivat vastustamaan.3
 • Muut ryhmät ovat integraatio- tai pitäisikö sanoa liittovaltiokehitys-
  tä vastaan. Niihin lukeutuvat Sitoutumattomat, ECR (johon Suo-
  mesta kuuluvat Perussuomalaiset), ENF ja EFDD. 
 • Vasemmistoliitto kuuluu GUE/NGL-ryhmään, joka ei varsinaisesti  
  ideologialtaan vastusta keskusvaltaa ja yhteisvastuuta. Näissä äänestyk-
  sissä GUE/NGL kuitenkin oli yksimielisesti vastaan, paitsi Vasem- 
  mistoliiton meppi äänesti tyhjää.4

Samana päivänä hyväksyttiin toinenkin asiaan liittyvä päätöslauselmaa: 
Mercedes Bresso (S&D, Italia) ja Elmar Brok (EPP, Saksa)  ”Euroopan 
unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen 
2 Sdp:n suhtautumista kuvaa, että se asettui 2019 eduskuntavaaliohjelmassa kannattamaan yhteistä  
 talletussuojaa ja valuuttarahastoa EVR, ja vieläpä vakaus- ja kasvusopimuksen 3% ja 60% säännöistä  
 luopumista väliaikaisesti.
3 Suomessa Vihreät asettuivat avoimesti mm. poliittisessa ohjelmassaan 2018 viiden puheenjohtajan  
 raportin merkittävimpien ehdotusten taakse.
4 Vasemmistoliiton tavoiteohjelmassa 2016-19 esitetään EKP:lle velvollisuutta rahoittaa suoraan  
 jäsenvaltioita ensisijaisena tehtävänä kasvun ja työllisyyden edistäminen.
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Kuvio 2. Poliittinen jakauma jäsenmaittain, kun Euroopan parlamentti äänesti 16.2.2017 
päätöslauselmasta koskien euroalueen budjettikapasiteettia. Päätöslauselman mukaan:

• eri kriisit ja maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät, että euroalueella otetaan mahdollisimman pian  
 laadullinen harppaus kohti integraatiota; 

• Euroopan vakausmekanismi … olisi muutettava Euroopan valuuttarahastoksi, jolla on riittävät   
 lainananto- ja lainanottovalmiudet ja selkeästi määritetty toimeksianto, jotta se kykenee torjumaan  
 epäsymmetrisiä ja symmetrisiä häiriöitä. 

• EVM:n ja Euroopan valuuttarahaston kautta toteutettuja vakauttamistoimia olisi täydennettävä   
 automaattisilla häiriöiden vaimentamismekanismeilla. 

• Euroalueen talousarvion olisi oltava riittävän suuri, jotta sillä voidaan puuttua tällaisiin symmetrisiin  
 häiriöihin rahoittamalla investointeja, joilla pyritään kasvattamaan kokonaiskysyntää ja saavutta- 
 maan täystyöllisyys.

• Euroryhmän puheenjohtajan ja talous- ja rahoitusasioista vastaavan komission jäsenen tehtävät  
 voidaan yhdistää… Komission sisällä toimivalle, täydessä demokraattisessa vastuussa olevalle   
 talousministerille ja finanssiministeriölle olisi annettava kaikki tarvittavat keinot ja valmiudet soveltaa  
 voimassa olevaa talouden ohjaus- ja hallintakehystä ja valvoa sen täytäntöönpanoa sekä huolehtia  
 euroalueen optimaalisesta kehityksestä.
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Kuvio 3. Poliittinen jakauma jäsenmaittain, kun Euroopan parlamentti äänesti 16.2.2017 päätöslausel-
masta ”Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia”. Päätöslauselman mukaan:

• unionin investointikapasiteettia olisi lisättävä varmistamalla nykyisten rakennerahastojen optimaali- 
 nen käyttö ja käyttämällä Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) sekä lisäämällä Euroopan  
 investointipankin (EIP), Euroopan investointirahaston (EIR) ja Euroopan strategisten investointien
 rahaston (ESIR) kapasiteettia; kannustaa käyttämään läheisessä yhteistyössä EIP:n kanssa hanke- 
 joukkolainoja, joilla rahoitetaan infrastruktuuri- ja energiahankkeita; 

• kehottaa saattamaan pikaisesti mutta vaiheittain valmiiksi pankkiunionin, joka perustuu yhteiseen  
 valvontamekanismiin, yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin ja eurooppalaiseen talletussuojajärjestel- 
 mään ja jossa on riittävät ja finanssipoliittisesti neutraalit varautumisjärjestelyt; 

• haluaa … vaihtaa nykyisen bruttokansantuloperusteisiin maksuosuuksiin perustuvan järjestelmän  
 järjestelmään, joka perustuu EU:n todellisiin omiin varoihin ja lopulta euroalueen talousarvioon; 

• EU:n rahoituskapasiteetin ja Euroopan valuuttarahaston luominen voivat olla vaiheita prosessissa,  
 jossa perustetaan Euroopan finanssiministeriö, jonka olisi oltava vastuussa Euroopan parlamentille; 

• haluaa määrätietoisesti panna perussopimusten määräykset tiiviimmästä yhteistyöstä täysimääräisesti  
 täytäntöön ja on päättänyt antaa hyväksyntänsä uusille tiiviimpää yhteistyötä koskeville ehdotuksille  
 ainoastaan, jos osallistuvat jäsenvaltiot puolestaan sitoutuvat soveltamaan SEUT-sopimuksen 333  
 artiklan erityistä siirtymälauseketta, joka mahdollistaa siirtymisen yksimielisyydestä määräenemmis- 
 töpäätöksentekoon ja erityisestä lainsäätämisjärjestyksestä tavalliseen; ... vaatii neuvostoa siirtymään  
 kokonaan määräenemmistöpäätöksentekoon aina, kun tämä on mahdollista perussopimusten   
 nojalla.
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tarjoamia mahdollisuuksia”.5
Äänestyskartta oli melko samanlainen kuin äänestettäessä euroalueen 

budjettikapasiteetista: 329-223 (tyhjiä 83). Suurimmat siirtymät tapahtui-
vat brittien ja Italien sosialistien sekä Saksan ja Puolan EPP-meppien ää-
nestämisissä. Suomalaiset mepit äänestivät samalla tavoin kuin aiemmassa 
äänestyksessä.

Loppuvuosi 2017

Toukokuussa 2017 Emmanuel Macron valittiin Ranskan presidentiksi. 
Hän alkoi voimakkaasti ajaa yhteistä budjettia euroalueelle, yhteistä valtio-
varainministeriötä, yhteisvastuullista velkarahastoa ja yhteisvastuuta pankki-
maailmaan eurooppalaisen talletussuojan avulla.

Myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ”Unioni  ti-
la”-puheessa 9/2017 halusi yhteisen budjettilinjan euroalueelle ja että 
30.3.2019 pidettäisiin komission tulevista EMU:n syventämisesityksistä 
päättävä huippukokous. Tällöin pitäisi Junckerin mukaan hyväksyä euroryh-
mälle yhteinen valtiovarainministeriö ja -ministeri, sekä yhteinen eurooppa-
lainen talletussuoja ja tehdä EVM:sta Euroopan valuuttarahasto EVR.

6.12.2017 Komission esitykset

Joulukuussa 2017 Komissio viimein antoi viiden puheenjohtajan raporttiin 
perustuvat esityksensä6:
 • EMU:n viimeistelemisen etenemissuunnitelmaa koskevan horison- 
  taalisen tiedonannon (COM(2017) 821).
 • tiedonannon EU-rahoituksen kehittämisestä (822) ja 
 • tiedonannon Euroopan talous- ja finanssiministerin toimen
  perustamisesta (823) ja 
 • asetusehdotuksen EVM:n muuttamisesta Euroopan valuutta-
  rahastoksi (827) (Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen 60 mrd  

5 Itse asiassa hyväksyttiin kolmaskin päätöslauselma ”Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen  
 mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista”
6 (COM(2017) 821, 822, 823, 824, 825, 826 ja 827 final).
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  varautuminen EVR:n yhteyteen. Yksimielisyydestä 85% määräenem-
  mistöpäätökseen), 
 • direktiiviehdotuksen finanssipoliittisen sopimuksen  sisällön saatta-
  miseksi osaksi EU-lainsäädäntöä (poikkeaa liittyen rakenteellista  
  rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteesta johdet-
  tuun vaalikauden sitovaan menokehitysuraan) (824) sekä 
 • ehdotuskokonaisuuden rakenneuudistusten tukipaketista.

Käsittely Suomessa

Komission esityksiin suhtauduttiin nihkeästi monessa jäsenmaassa, kuten 
Euroopan parlamentin äänestysten poliittisesta äänestyskartastakin voi pää-
tellä. Suomessa EU-asioita käsittelee Eduskunnan suuri valiokunta, jonka 
lausunnot SuVL 9/2017 vp, SuVL_4/2018 ja SuVL_2/2018 olivat esitysten 
suhteen varauksellisia ja kriittisiä.

Suomalaisten puolueiden suhtautuminen eroaa toisistaan. Esimerkiksi 
lausuntoon SuVL_2/2018 liitettiin viisi eriävää mielipidettä. KD ja PS vaa-
tivat selkeämmin kielteistä suhtautumista komission esityksiin, Vihreiden 
mukaan ”Valiokunnan pitäisi ottaa myönteisempi kanta yhteisvastuun ja 
talletussuojan kehittämiseen”. Vasemmistoliitto haluaisi EVR-muutosta ja 
Sdp myös, mutta erilaisessa muodossa kuin komissio esittää. Sdp korosti 
tiukkojen sääntöjen väliaikaista poistamista EMU:n säännöistä, jotta taan-
tumissa voidaan elvyttää.

Tuloksena jäsenmaiden vastustuksesta Eurooppa-neuvoston kokous 
joulukuussa 2018 saattoi pitkälle menevien esitysten sijaan päättää vain 100 
miljoonan euron euroalueen budjettilinjasta. Tulos oli varmasti pettymys 
komissiolle ja viiden puheenjohtajan raportin esityksiä ajaneille.

Jäsenmaiden talouskehitys

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson ns. syyspaketissa syksyllä 2018  komissio 
totesi, että Italian budjetti poikkeaa erityisen vakavasti neuvoston antamas-
ta suosituksesta. Italian budjettialijäämä olisi komission laskelmien mukaan 
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2,9% vuonna 2019 ja 3,1% 2020. Siksi liiallisia alijäämiä koskeva menettely 
olisi ollut perusteltu. Jos siihen olisi menty, Italia olisi joutunut tallettamaan 
0,2% bkt:staan sulkutilille, kunnes korjaukset olisi tehty (0,2%= 3,4 mrd 
euroa). Seuraava sakko olisi 0,5%, eli 8,5 miljardia euroa. Italia kuitenkin 
suostui lopulta säätämään budjettiesitystään ja siten vältti liiallisen alijäämän 
menettelyn.

Komissio katsoi, että Belgian, Ranskan, Portugalin, Slovenian ja Slo-
vakian alustavat budjetit vaaransivat kasvu- ja vakaussopimuksen noudat-
tamisen ja saattoivat johtaa merkittävään poikkeamaan julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta. Komission 
mukaan lisäksi Espanja vaaransi pääsynsä pois liiallisen alijäämän menet-
telystä.

Kuvio 4.  Jäsenmaiden arvioidut  budjettialijäämät vuonna 2016
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Talvipaketissaan helmikuussa 2019 komissio arvioi, että Euroopan 
talous kasvaa vuonna 2019 seitsemättä vuotta peräkkäin, mutta aiempaa 
hitaammalla vauhdilla. Työllisyysaste on nyt ennätyksellisen korkea ja työt-
tömyysaste ennätyksellisen alhainen. Julkisen talouden tilanne on myös pa-
rantunut kautta linjan, vaikka joissakin maissa velkaantumisaste on edelleen 
korkea.

Komission talvipaketin mukaan Bulgarialla, Saksalla, Espanjalla, Rans-
kalla, Kroatialla, Irlannilla, Alankomailla, Portugalilla, Romanialla ja Ruot-
silla on talouden epätasapainoja. Kyproksella, Kreikalla ja Italialla on liiallisia 
epätasapainoja. Komission mukaan Slovenian päivitetty alustava talousar-
viosuunnitelma ei ole vakaus- ja kasvusopimuksen säännösten mukainen.

Suuri kysymys kasvu- ja vakaussopimuksen uskottavuuden kannalta 
on joutuvatko liiallisen alijäämän menettelyyn isot jäsenmaat Italia, jossa ol-
laan taantumassa, ja Ranska, jossa annettiin periksi keltaliivien mielenosoi-
tuksille ja budjettialijäämä uhkaa mennä yli 3% tason.

Talvipaketti on osa EU:n talouspolitiikan vuotuista koordinointijaksoa 
eli talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa. Se on jatkoa marraskuussa annetulle 
vuotuiselle kasvuselvitykselle ja euroaluetta koskeville suosituksille (syyspa-
ketti), joissa asetetaan seuraavan vuoden painopisteet EU:n tasolla. Talous-
politiikan EU-ohjausjakson talvipaketissa huomio on jäsenmaiden tasolla.

Maaraportit muodostavat perustan kansallisille ohjelmille, jotka jäsen-
maat laativat huhtikuun puoleenväliin mennessä, ja maakohtaisille suosituk-
sille, jotka komissio antaa myöhemmin keväällä (kevätpaketti).

Euroopan keskuspankin EKP:n rooli on ollut ja on yhä ratkaiseva 
euroalueen talouden pelastamisessa edellisen kansainvälisen talouskriisin 
jälkeen. EKP on pitänyt talouden rahoitusta yllä ”painamalla rahaa” eli os-
tamalla jäsenmaiden ja yritysten velkakirjoja. Tämä on merkinnyt vastuiden 
kasvamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä.7

7 Suomen Pankin tase 31.12.2018 sisältää mm seuraavat saamiset: Rahapoliittisiin operaatioihin  
 liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 8 648 miljoonaa euroa, Rahapolitiikan  
 harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 45 496 miljoonaa euroa, Muut saamiset eurojärjestel- 
 män sisällä (netto) 39 606 miljoonaa euroa.
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TANELI LAHTI

2. Elinkeinoelämän EMU-tavoitteet 
 
Sen jälkeen kun EU syöksyi  2009 lamaan, talous- ja rahaliiton vahvistami-
seksi saatiin nopeasti vietyä lainsäädännössä eteenpäin uusia mekanismeja ja 
sääntöjä. Niihin totuttautuminen vie vuosia. Kansalliset finanssipolitiikat on 
myös käytännössä yhteensovitettava.

EU:n talous- ja rahaliittoa EMU:a on vahvistettu tällä vuosikymme-
nellä olennaisesti. Finanssipolitiikan sääntöjä ja talouspolitiikan koordinaa-
tiota on tiivistetty, rahoitusvakauden varmistavia mekanismeja on raken-
nettu, rahoitusmarkkinoiden sääntelyä sekä valvontaa on yhtenäistetty ja 
eurooppalaisille pääomamarkkinoille luodaan puitteita. 

Nykyisellä sääntöperustalla pärjättäisiin, jos sääntöjä noudatettaisiin. 
Sääntöjä ei ole noudatettu tai ainakin sääntökehikon soveltaminen on viime 
aikoina ollut poukkoilevaa. Siinä on EMU:n suurin ongelma.

Talouskriisin ratkaisemiseksi silloisen komission linjana oli, että sään-
töjä pitää noudattaa. Kuria pyrittiin tuomaan esimerkiksi lisäämällä sank-
tioita.  Ajatus oli, että pitää ensin lisätä kuria ja sääntöjen noudattamista ja 
vasta sitten, kun sääntöjä kurinalaisesti noudatetaan, voidaan alkaa miettiä 
tarvitaanko lisää yhteisiä finanssipoliittisia välineitä. Euroopan parlamentti 
oli näistä esityksistä hämmentävän yksimielinen.

Tarkoitus oli antaa ajan kulua ja sitten vasta siirtyä seuraaviin askeliin, 
kun tilanne on tasoittunut. Siinä mielessä viime vuosina nähty kiirehtimi-
nen viiden puheenjohtajan raportteineen oli huonosti ajoitettu. Pyrkimys 
nopeuttaa EMU:n syventämistä on johtanut siihen, että todellisuudessa sy-
ventäminen hidastuu. 
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Poliittista yksituumaisuutta tai varsinaista välitöntä painetta suuriin 
uudistuksiin nimittäin ei ole. Ei ole suurta tarvetta syöksyä syventämisessä 
eteenpäin. Tällainen hanke ei etene, ellei tule suurta kriisiä, joka tekee uudis-
tukset välttämättömiksi.

Komissiossa toki osattiin jo silloin pelätä, että jossain vaiheessa tulee re-
kyyli ja poliitikot alkavat vastustaa sovittuja asioita.  Niistä alettiinkin lipsua 
jo 2014 syksyllä. Vakaus- ja kasvusopimuksesta löydettiin joustoja Ranskan 
ja Italian johdolla, osin mukana olivat myös Espanja ja Portugali. Sittemmin 
on aina vaan löydetty lisää joustoja. Sääntöjen uskottavuus on murennettu. 
En usko, että sitä saadaan palautetuksi.

Komission pitäisi soveltaa sääntöjä epäpoliittisesti, mutta nykyinen 
komissio on päinvastoin lisännyt poliittista harkintaa. Siitä syntyy hankala 
tilanne syventämisen kannalta, sillä sen edellytys on jäsenmaiden luottamus 
siihen, että sääntöperusta toimii. Tämän takia EMU:n syventäminen ei tule 
etenemään kovin nopeasti.
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Sääntöjä selkeytettävä

On pyrittävä EMU:n sääntökehikon yksinkertaistamiseen, sijoittajanvas-
tuun ja markkinoiden ohjaavan vaikutuksen palauttamiseen, kriisinkestä-
vyyden vahvistamiseen rakenneuudistuksilla ja riskien rajoittamiseen.

Talous- ja rahaliiton toimivuuden kannalta keskeisiä ovat olleet EU:n 
finanssipoliittisten sääntöjen soveltaminen ja toimeenpano. Perussopimuk-
sen säännöt ovat sinänsä yksinkertaisia ja selkeitä, mutta 25 vuoden aikana 
sääntökehikkoa on täydennetty merkittävästi. Täydennyksillä on pyritty 
toisaalta joustavuuden lisäämiseen ja jäsenmaiden eriävien taloustilanteiden 
huomioimiseen poikkeuksin, toisaalta sääntöjen tiukempaan noudattami-
seen ja seurantaan.

Tuloksena on niin monimutkainen sääntökehikko, että se sallii usei-
ta erilaisia tulkintoja kaikissa tilanteissa. Siksi tulee pyrkiä sääntöjen yksin-
kertaistamiseen ja muotoiluun niin, että ne ovat yleisesti ymmärrettävissä, 
niiden tulkinta on ennakoitavissa ja valvonta uskottavaa. Poikkeuksista ja 
joustoista on pyrittävä pois. 
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EMU ei väistämättä hajoa globaalissa talouskriisissä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ajaa yhdentymistä ja sen edistämi-
seksi hän halusi todistaa Saksalle, että Ranska pystyy kunnioittamaan sään-
töjä. Hän teki kautensa ensimmäisenä vuotena paljon epäsuosittuja uudis-
tuksia tietoisena siitä, että ne pitää tehdä voimalla ja heti. Hän saikin paljon 
aikaan ja melkein onnistui tavoitteissaan, mutta suostuminen keltaliivien 
mielenosoitusten vaatimuksiin pysäytti hyvän kehityksen.

Sisäisen devalvaation poliittinen hinta on kaikkialla kova. Tiukka bud-
jettipolitiikka on kaikissa jäsenmaissa vaikeaa. Se johtaa poliitikot epäsuo-
sioon ja hallitusvallan vaihtumiseen.

Seuraavan globaalin talouskriisin väistämätön lopputulos ei ole, että 
EMU hajoaa. Italia ei ole niin paljon suurempi talous kuin Espanja, jonka 
edellinen kriisi hoitui varsin pienellä apuohjelmalla. Siihen varattiin noin 
100 miljardia euroa, josta toteutui vain 50-55 miljardia euroa.

Espanjaa ei kuritettu eikä loukattu vaan korostettiin, että kyseessä oli 
pankkien tervehdyttämisohjelma. Espanja hoiti ongelmat etuajassa ja täytti 
kaikki ehdot.

Markkinakuria kasvatettava

Jäsenmaiden budjettipäätöksiin vaikuttavat poliittisen ja taloudellisen har-
kinnan sekä finanssipoliittisten sääntöjen lisäksi rahoituksen saatavuus ja 
hinta. Finanssipolitiikalle rajat asettaa joko 1) säännöt, 2) markkinat tai 3) 
politiikka. 

Markkinoiden ohjaava vaikutus on viime vuosina olennaisesti vähen-
tynyt. Taustalla ovat keskuspankkien rahapolitiikka ja EVM:n myötä pois-
tunut euroalueen valtionvelkakirjoihin liittynyt riski.

Olisi järkevää pyrkiä markkinakurin kasvattamiseen. Sijoittajanvas-
tuuta vahvistamalla voitaisiin varmistaa, että markkinarahoituksen saatavuus 
ja hinta ohjaavat ajoissa kansallista finanssipolitiikkaa kestävyyteen. 

Ensinnäkin markkinoille pitää antaa realistinen kuva riskeistä liittyen 
valtion velkakirjoihin. Tämä voi tapahtua sopimuksella velkojen uudelleen-
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järjestelystä. EVM:n tukien ehtoihin pitäisi saada, että sen on tarkasteltava 
velkakestävyyttä ja tarvittaessa edistettävä velkojen uudelleenjärjestelyjä. Toi-
sin sanoen sijoittajilla olisi todellinen riski menettää  osa sijoituksistaan.

Tämä oletettavasti lisäisi valtioiden velkakirjojen korkoeroja. Ongelma 
vain on, että kukaan italialainen poliitikko ei tähän lähde kuin pakon edessä.
Toinen mahdollisuus on muuttaa tilanne, jossa valtionvelka on pankkien ta-
seissa riskittömänä pääomana. Ainakin pitäisi saada rajat sille kuinka paljon 
pankin sijoituskorissa saisi olla oman kotivaltionsa velkaa.

Rakenneuudistukset toteutettava

EKP rahoitti kriisistä selviämisen ottamalla taseeseensa 3500 miljardia eu-
roa, eli lisäämällä rahan tarjontaa. EKP varoitti etukäteen, että heille saattaa 
tulla liian iso taakka ja korosti, että jäsenmaiden pitää tehdä omat rakenne-
uudistuksensa. Komission ja jäsenmaiden antama lupaus finanssipoliittisten 
sääntöjen noudattamisesta ei ole kokonaan toteutunut. Lisäksi markkinat 
saattoivat alkaa uskoa, että lopulta EKP hoitaa vaikeudet seuraavankin krii-
sin kohdatessa.

Seuraavan kriisin kohdatessa maailman taloutta ei elvytysmahdol-
lisuutta unionissa juurikaan ole. Uuden EKP:n rahapoliittisen elvytyksen 
mahdollisuudet ovat marginaaliset. Jäsenmaiden mahdollisuudet finans-
sipoliittiseen elvytykseen ovat rajallisia ja siihen on varaa lähinnä Saksalla, 
Hollannilla, Virolla ja ehkä Irlannilla. Saksan pitää alkaa investoida infra-
struktuuriinsa, mutta sen oma elvytys ei riitä vetämään euroaluetta laman 
suosta.

Jäljelle jäävät rakennepoliittiset uudistukset. Ne olisi pitänyt tehdä 
korkeasuhdanteessa, mutta ne joudutaan usein tekemään pakon edessä ma-
talasuhdanteessa. Silloin korjaustoimet ovat myötäsyklisiä ja kalliita, eli ne 
saattavat syventää laman tuomia vaikeuksia edelleen.

Tästä meitä komissiossa moitittiin, kun jouduimme tekemään myö-
täsyklistä politiikkaa kriisin keskellä. Kuitenkin niissä maissa, jotka tekivät 
korjausliikkeet nopeasti, syntyi nopeasti voimakas luottamusvaikutus ja el-
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pyminen oli nopeaa.
Useat EU-maiden taloutta, työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä 

rasittavat ongelmat johtuvat myöhästyneistä tai vajaista rakenneuudistuk-
sista. Julkisten talouksien tasapainottamiseen tähtääviä uudistuksia täytyy 
jatkaa. Sosiaaliturvan riittävyys ja järjestelmien kestävyys riippuvat rahoi-
tuspohjan vakaudesta, toisin sanoen talouden suorituskyvystä. Sitä osaltaan 
tukevat vahva julkinen talous ja tehokas julkishallinto.

Eritahtinen eteneminen toisi ongelmia

Huolissaan voi olla esityksistä koskien eurooppalaista teollisuusstrategiaa ja 
siinä esityksistä koskien poikkeuksia valtiontukisääntöihin. Valtioiden eri-
lainen tukipolitiikka vääristää avointa kilpailua, jolle Suomen teollisuuspo-
litiikka rakentuu.

Huolissaan voi olla myös eriytyvästä poliittisesta kehityksestä. Ranska 
ja Saksa ovat sopineet yhteistyöstä finanssipolitiikassa, puolustuksessa ja so-
siaaliturvassa. Ne allekirjoittivat tammikuussa Aachenissa uuden ystävyysso-
pimuksen, joka tosin jäi odotettua yleisemmälle tasolle. 

On kuitenkin mahdollista, että ne alkavat kerätä ympärilleen joukon 
vapaaehtoisia maita, joiden kesken toimii todellinen taloudellinen dyna-
miikka. Siellä tehtäisiin kaikki sisämarkkinapäätökset. Kun britit valitetta-
vasti lähtevät EU:sta, jää tällaista kehitystä tasapainottamaan vain ryhmä 
pienempiä avoimia talouksia. 

Uudeksi Hansaksi kutsutussa ryhmässä ovat Hollanti, Irlanti, Suomi, 
Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua. Ne ovat Ison-Britannian tavoin va-
paakauppaa ja talouskuria korostavia maita. Hansa-maiden ja Saksan näke-
mykset ovat olleet lähellä toisiaan, mutta on ymmärrettävä, että Ranska on 
Saksalle paljon tärkeämpi yhteistyökumppani.

Erityisesti suurten jäsenmaiden valmius eritahtiseen etenemiseen on 
uusi piirre EU:n kehityksessä, ja se voi luoda paineita EU:n yhtenäisyydelle. 
Suomen kannalta EU:n eritahtisuus ei ole toivottavaa. Toimivat sisämarkki-
nat toteutuvat parhaiten niiden maiden kesken, jotka ovat mukana kaikessa 
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syvenevässä integraatiossa. Mikäli Saksan ja Ranskan ympärille muodostuu 
EMU-maiden ydinryhmä, joka alkaa edetä integraatiossa muita nopeam-
min, tulee Suomelle vaikea valintatilanne.

On todennäköistä, että ainakin jotkut komission esitykset EMU:n 
syventämisestä aikanaan toteutuvat, mahdollisesti ensin nykyistä euroryh-
mää pienemmän joukon kesken. Saksa, Ranska, Espanja, Italia ja muutamat 
muut ovat jo ilmoittaneet olevansa valmiita vahvistamaan talous- ja rahaliit-
toa yhdessä.

Suomen kannalta edullisinta olisi pysyä integraation etujoukossa ja si-
ten sisämarkkinoiden ytimessä. Mitä laajempi sisämarkkina ja sen myötä 
vahvempi neuvotteluasema kolmansien maiden kanssa, sen parempi tilanne 
on Suomen elinkeinoelämälle. Meille on tärkeää, että EU:n talous- ja rahaliitto 
voi ja toimii hyvin ja olemme mukana luonnostelemassa sen tulevaisuutta.

Euroopan finanssvalvonta on uudistettu edellisen kriisin jäljiltä. Lähde CEPS, Centre for 
European Policy Studies. ”What comes after the Last Chance Commission”, 2019.
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EU:n talous ja työllisyys ovat kehittyneet viime vuodet myönteisesti. 
Mutta edelleen korkeat julkisen ja yksityisen sektorin velka-asteet sekä pank-
kien ongelmaluotot monissa jäsenmaissa luovat epävarmuutta ja jarruttavat 
kasvua.

Hyvin toimivassa talous- ja rahaliitossa yhteiset säännöt ovat selkeitä ja 
niissä pysytään. Vastuut ovat selviä ja vakautta uhkaavien makrotaloudellis-
ten epätasapainojen synty estetään ennalta. Julkisia talouksia vahvistamalla 
luodaan liikkumavaraa huonompia aikoja varten. Viime kädessä Euroopan 
vakausmekanismi varmistaa rahoitusvakauden. Riskejä vähennetään ja nii-
den syntymistä rajoitetaan. On huolehdittava, että nämä periaatteet toteu-
tuvat EMU:n uudistusten myötä myös käytännössä.

Pankkiunionissa vähennettävä riskejä

Pankkiunionin viimeistelyyn liittyvistä kysymyksistä vaikeimpia ovat riski-
en rajoittamiseen ja tasaamiseen tähtäävät toimet. Pankkien kriisinratkai-
sumekanismin tueksi perustetun yhteisen kriisinratkaisurahaston taustalle 
sovittiin jo 2013 perustettavaksi julkinen varautumisjärjestely varmistamaan 
rahaston riittävyys kaikissa tilanteissa. Viime vuonna sitten sovittiin, että Eu-
roopan vakausmekanismille annetaan viimeistään 2024 mennessä mahdolli-
suus luotottaa rahastoa tarvittaessa. Jotta varautumisjärjestelyn käyttöönotto 
voisi tapahtua tasavertaiselta pohjalta, pankkisektorin riskejä on edelleen 
vähennettävä ja eräiden maiden pankkien nykyongelmat korjattava maiden 
omin toimenpitein.

Kansallisten talletussuojajärjestelmien lähtötasot samoin kuin eri mai-
den pankkien kunnot ovat toistaiseksi niin erilaisia, ettei ole edellytyksiä 
yhteiselle talletussuojalle. Sen lisäksi pankkien valtiovelkakirjoihin liittyviä 
riskejä pitää vähentää ennen kuin yhteinen talletussuoja tulee mahdolliseksi.
Jos osana talous- ja rahaliiton perusteiden uudistamista päädytään myös yh-
teisen suhdannetasaajan luomiseen, sen tulisi olla automaattinen, nopea, ra-
jattu ja väliaikainen. Arviot riittävästä yhteisen tasaajan koosta vaihtelevat vä-
lillä 0,5–2,0 % BKT :sta. Pysyviä uusia tulonsiirtomekanismeja ei saa syntyä.
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Harkinnanvarainen mekanismi joutuisi helposti poliittisten kiistojen 
kohteeksi, olisi hidas ja siihen liittyisi riski väliaikaiseksi tarkoitetun tuen 
muuttumisesta pysyvän kaltaiseksi tulonsiirtomekanismiksi. Suhdanneta-
saajan pitäisi tukea jäsenmaata sen uudistuksissa, ei auttaa sitä välttämään 
uudistuksia. 

Ministeritason euroryhmällä voisi olla päätoiminen pysyvä puheen-
johtaja, kuten on esitetty. Euroryhmä ei kuitenkaan tarvitse erillistä oikeus-
perustaa, sillä sen pitäisi ajan myötä yhdenmukaistua ECOFIN-neuvoston 
kanssa, kunhan kaikki ovat ottaneet käyttöön yhteisen valuutan.

Jotkut haluavat nimetä Euroopan vakausmekanismi EVM:n uudelleen 
Euroopan valuuttarahastoksi IMF:n mallin mukaan. Toiset haluavat antaa 
sille uusia tehtäviä, esimerkiksi finanssipoliittisten sääntöjen valvonnan. Kes-
tävämpi ratkaisu olisi finanssipoliittisen sääntökehikon yksinkertaistaminen 
ja tulkinnanvaran vähentäminen.

EU:n tuoma lisäarvo

EU:n tuoma lisäarvo ei muodostu ensisijaisesti EU-tason rahoituksesta, 
vaan ennen kaikkea yhteisistä sisämarkkinoista ja kauppapolitiikasta.

Suomen on oltava kehittämässä unionia aktiivisella ja ratkaisuhakuisel-
la yhteistyöllä. Eurooppa on jakaantuneempi kuin ennen ja odotukset EU:n 
toimintaan kaivattavista parannuksista eroavat toisistaan. EU:n toimintaky-
kyä on pyrittävä vahvistamaan ja jäsenmaiden yhtenäisyyttä on vaalittava 
mahdollisimman pitkälle. EU:n hajaantuminen ja heikentyminen ovat Suo-
men taloudelle riski.

Komission, parlamentin ja neuvoston on ymmärrettävä myös pienten, 
Suomen kaltaisten jäsenmaiden tarpeet. Vahvistunut hallitustenvälisyys ja 
komission poliittisuus vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.

EU:n integroituneet sisämarkkinat edellyttävät, että 1) maiden välillä 
ei ole tulleja, 2) yhteinen lainsäädäntö sekä sen kansallinen toimeenpano 
vähentävät EU:n sisällä käytävän kaupan rajoituksia, 3) yhteinen tuomiois-
tuin varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan oikein, 4) 
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yhteinen kilpailu- ja valtiontukipolitiikka luovat tasaista pelikenttää sekä 5) 
resursseja yhdistetään unionin yhteiseksi eduksi EU:n budjetissa.

EU:n budjettia suunnattava uudelleen

Alustatalouden nousu mullistaa toimialoja ja liiketoimintamalleja. Johtoase-
masta tekoälyn kehittämisessä on tullut myös geopoliittinen prioriteetti. EU 
uhkaa jäädä digitaalisten alustojen ja tekoälyn kehittämisessä jälkeen niihin 
huomattavasti investoivista Yhdysvalloista ja Kiinasta. EU:n budjettia on 
suunnattava uudelleen. 

Eurooppalaisen lisäarvon näkökulmasta sekä toimien vaikuttavuuden 
ja tehokkuuden perusteella kriteerit täyttäviä menoja ovat mm. kilpailuky-
kyä vahvistavat investoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä merkit-
täviin Euroopan liikenne-, energia- ja tietoliikennerunkoverkoston puuttu-
viin yhteyksiin. Lisäksi tarvitaan lisäinvestointeja EU:n sisäiseen ja ulkoiseen 
turvallisuuteen sekä vakauden edistämiseen EU:n lähialueilla. EU-rahoitus-
ta on syytä ehdollistaa jatkossa entistä vahvemmin.

EU:n vuosittaisen budjetin suuruus edustaa noin prosenttia jäsenmai-
den yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Vuonna 2019 maksusitoumukset 
ovat yhteensä 165,8 miljardia euroa. Jäsenmaiden julkiset menot ovat lähes 
50-kertaiset EU-budjettiin verrattuna. EU:n yhteinen rahoitus onkin käy-
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tettävä parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla tarvitaan realismia odotuk-
siin, joita unionin budjetilla voidaan täyttää.

Nykyisistä rahoituskehyksistä n. 39 % käytetään maatalouteen ja maa-
seudun kehittämiseen ja 34 % koheesiopolitiikkaan, jonka tavoitteena on 
pienentää alueiden välisiä kehityseroja.

Budjettia pitää tarkastella sen mukaan, onko unionin toiminta välttä-
mätöntä tai tehokkaampaa kuin toimet jäsenmaissa tai niiden alueilla. Yh-
distämällä resursseja unionin tasolla jäsenvaltioiden on saatava aikaan enem-
män tuloksia kuin toimimalla koordinoimattomasti yksin. EU-budjettia ei 
pidä käyttää kansallisesti harjoitetun politiikan aukkojen paikkaamiseen.

Rahoituskehyksistä 13 % menee suoraan kilpailukykyyn vaikuttaviin 
toimiin kuten investointeihin tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tai Euroo-
pan liikenne-, energia- ja tietoliikennerunkoverkkoihin. Noin 6 % käyte-
tään EU:n ulkoiseen toimintaan, jolla pyritään torjumaan köyhyyttä ja edis-
tämään vakautta ja vaurautta. Runsaat 6 % menee hallintomenoihin. Alle 2 
% rahoituskehyksistä käytetään oikeus- ja sisäasioihin kuten turvapaikka- ja 
muuttoliikekysymyksiin liittyviin toimenpiteisiin tai ulkorajoja ja sisäistä 
turvallisuutta koskeviin aloitteisiin.

Kansalliset toimijat hallinnoivat tällä hetkellä suurinta osaa EU:n bud-
jetista, maataloutta ja koheesiovaroja. Niiden rahoitus jyvitetään etukäteen 
jäsenmaille eikä niistä ole tingitty, jos EU:n budjettiin on tarvittu lisäjoustoja.

Haavoittuvammassa asemassa ovat olleet menoerät, joita ei ole jaet-
tu etukäteen jäsenmaille vaan jotka pohjaavat avoimeen kilpailuun, kuten 
investoinnit EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Komissio on ehdot-
tanut tulevan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoituksen kaksinkertais-
tamista.

EU-budjetin nykyinen rahoitusmalli on monimutkainen. EU:n tulot 
koostuvat unionin omista varoista, joita ovat perinteiset omat varat eli tuon-
titullit, unionin 0,3 % osuus arvonlisäverotuloista ja jäsenmaiden BKTL :n 
perusteella maksama osuus, joka on selvästi suurin EU-budjetin tulonlähde 
(n. 70 %). Arvonlisäveroon perustuvien omien varojen osuus on pienenty-
nyt 12 prosenttiin, mutta järjestelmä on edelleen hyvin monimutkainen.
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Ehdotukset omista varoista ovat olleet veroluonteisia maksuja kuten muovi-
maksu, hiili- tai ympäristövero, finanssitransaktiovero tai yritysvero. Jäsen-
valtiot eivät ole kuitenkaan halukkaita luomaan EU-tason veroa, sillä vero-
tus on vahvasti niiden toimivallassa.

Kauppapolitiikkaa tehostettava

Kaupan vapauttaminen ja kansainvälisen kaupan sääntöjen kehittäminen 
etenevät hyvin hitaasti WTO:ssa. Siksi tavoitteisiin pyritään entistä enem-
män kahdenvälisten kauppa- ja investointisopimusten avulla. 

Digitaalinen kauppa on hyvä esimerkki uudesta ilmiöstä, johon 
WTO:ssa ei löydy riittävää sääntökehikkoa, vaan sen kehittäminen nojaa 
kahdenvälisiin sopimuksiin. EU:n on kauppasopimuksissa kyettävä löytä-
mään ratkaisuja uusia digitaalisia kaupanesteitä ja internetin pirstaloitumista 
vastaan ja digitaalisen talouden tuomiin verotusta koskeviin haasteisiin.

Maailmalla on käytännössä käynnissä kilpajuoksu siitä, mikä maa pys-
tyy rakentamaan laajimman ja kunnianhimoisimman kauppasopimusten 
verkoston, koska sopimukset tarjoavat kilpailuetua suhteessa muihin toimi-
joihin. Tässä kilpailussa EU on hyvissä asemissa. Viimeisimpänä näyttönä 
on helmikuussa 2019 voimaan tullut EU:n ja Japanin välinen vapaakaup-
pasopimus. 

Unioni kykenee isona toimijana neuvottelemaan parempia sopi-
muksia kuin yksikään EU-maa yksin. EU:n yhtenäisyyttä on tiivistettävä 
edelleen, että se kykenee hyödyntämään täysin kokonsa tuomaa neuvotte-
luasemaa. Kaupan vapauttamisen rinnalla EU:lla on oltava tehokkaat tuon-
tisuojainstrumentit.

Kauppapolitiikan toimintakyvyn parantamisen on oltava keskeinen 
tavoite EU:lle.
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JAAKKO KIANDER

3. EMU pysyy pystyssä ja etenee 
 pienin uudistuksin
Vuoden 2019 vaaleissa valittava Euroopan parlamentti ja vaalituloksen poh-
jalta rakentuva  komissio saavat tehtäväkseen Euroopan talous- ja rahaliiton 
eli EMU:n kehittämisen. 

Finanssikriisin ja sitä seuranneen eurokriisin jälkeen EMU:n kehittä-
minen ja samalla myös euroalueen jäsenmaiden velkakestävyyden paranta-
minen ovat olleet pysyviä unionitason aiheita.  EU:n keskeiset johtajat – 
aluksi neljä ja sitten viisi puheenjohtajaa – ovat raporteissaan hahmotelleet 
suunnitelmia EMU:n syventämiseksi kohti tiiviimpää talouspoliittista unio-
nia, jossa yhteisen rahapolitiikan lisäksi myös tällä hetkellä jäsenmaiden pää-
täntävallassa oleva finanssipolitiikka siirtyisi nykyistä enemmän unionitason 
ohjaukseen. Tämän kaltaisilla esityksillä tavoitellaan tehokkaampaa ja yhte-
näisempää talouspolitiikkaa, velkakriisien ennaltaehkäisyä ja samalla myös 
integraatioprojektin perustavoitetta eli yhä tiiviimpää unionia.

Se mitä näille kehitysajatuksille tapahtuu seuraavan viiden vuoden ku-
luessa riippuu vaalituloksista, jotka määrittävät unionitason poliittisia voi-
masuhteita ja myös jäsenmaiden linjaa suhteessa integraatioon. 

Suomessa keväällä valittava eduskunta ja vaalituloksen pohjalta muo-
dostuva hallituskoalitio joutuu myös ottamaan näihin kysymyksiin kantaa. 
Tässä esityksessä yritän EMU:n tähänastisen historian valossa arvioida, mil-
laisia haasteita yhteinen rahapolitiikka on kohdannut ja miten varsinkin 
Suomessa on EMU-kauden talouspoliittisista kriiseistä selvitty. Johtopää-
tökseni tämän tarkastelun pohjalta on, että rahaliitto voi pysyä jatkossakin 
toimintakykyisenä ilman suuria uudistuksia, kunhan jäsenmaat omassa kan-
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sallisessa talouspolitiikassaan varautuvat paremmin erilaisiin makrotaloudel-
lisiin riskeihin. 

EMU ennen kriisiä

Ennen finanssikriisiä rahaliitto EMU:n lähtökohtina olivat vuoden 1992 
Maastrichtin sopimuksessa sovitut kriteerit sekä myöhempi vakaus- ja kas-
vusopimus. Niillä pyrittiin rajoittamaan julkista velkaantumista. Tämä on 
varsin ymmärrettävä tavoite valuuttaunionissa. Ilman velkarajoituksia jokin 
maa voisi velkaantua holtittomasti ja ryhtyä vapaamatkustajaksi, kun ulko-
maista velkaantumista ei enää rajoittaisi velan vaikutus valuuttakurssiin tai 
korkotasoon. Vakaussopimuksen hyvä puoli oli, että se ei ollut monimut-
kainen eikä edellyttänyt vaativaa seurantaa. Pääsääntöisesti vakaussopimus 
myös ohjasi euroalueen maita välttämään suuria julkisen talouden alijäämiä. 
Tilanne muuttui kuitenkin finanssikriisin puhjettua.

Kun rahaliiton suunnittelussa keskityttiin julkiseen velkaan, taustalla 
oli lausumaton oletus, että jos ongelmia tulee, ne johtuisivat aina julkisesta 
velkaantumisesta. Tällöin ei nähty muita ongelmien lähteitä, joita rahoitus-
markkinoilla voi tulla vastaan. Julkista velkaa vaikeammin hallittavia ongel-
mia talouksille voi kuitenkin aiheutua yksityisen sektorin velan kasvusta.  

EU:n virkamiehet, keskuspankkiirit ja taloustieteilijöiden valtavirta on 
kuitenkin pitkälti pitänyt lähtökohtana sitä, että kotitalouksien, yritysten ja 
pankkien toiminta on markkinaehtoista ja rationaalista. Samalla uskottiin 
siihen, että yksityisen sektorin markkinaehtoinen toiminta vapailla rahoitus-
markkinoilla ei voisi aiheuttaa makrotalouden häiriöitä. Finanssikriisi osoitti 
tämän uskon vääräksi.

Finanssikriisi osoitti, että kriisi ei johtunut julkisesta velkaantumisesta 
vaan yksityisen sektorin markkinaehtoisesta toiminnasta. Vapaasti toimivat 
finanssimarkkinat pystyvät itsekin generoimaan erilaisia häiriöitä. Yksityinen 
finanssisektori ja pankkisektori voi hyvinkin väärin arvioida esimerkiksi velal-
listen kantokykyä ja vastaavia asioita, joista sitten tulee kertautuvia ongelmia.

EMU:n uudistusehdotukset  pyörivät aika lailla nimenomaan budjet-
tipolitiikan hallinnan ympärillä.  
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Ongelmalliset yli- ja alijäämät

Pitkälti pankkien rahoittaman yksityisen sektorin ylivelkaantumisen vuoksi 
useiden euroalueen maiden taloudellinen tilanne muuttui kestämättömäksi 
jo ennen finanssikriisin puhkeamista. Selvin osoitus tästä oli  Euroopan ja-
kaantuminen hyvin selvästi maihin, jotka ottivat rajusti ulkomaista velkaa 
ja maihin, jotka olivat rahoitusylijäämäisiä suhteessa muuhun maailmaan 
(kuviot 1 ja 2).

Kuvio 1. Finanssikriisin taustalla oli eteläisten jäsenmaiden raju ulkomainen velkaantuminen.

Kuvio 2. Ulkomaisen velan kasvu kriisimaissa oli nopeaa vuosina 2003-2007 – samaan aikaan poh-
joiset jäsenmaat kasvattivat ylijäämiään.

vaihtotase 2007 pros/bkt

vaihtotase pros/bkt: Saksa vs. Espanja

Saksa

Espanja
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Eurooppaan muodostuikin jo ennen vuotta 2008 pohjoisten ylijää-
mämaiden ryhmä, johon kuuluivat Saksa ja sen naapurit sekä pohjoismaat. 
Nämä olivat maita, joilla oli ylijäämäinen vaihtotase. Kansantalouksina ne 
ovat nettosäästäjiä. Tällaisille maille ei voi tulla ulkomaisen velan ongelmaa. 
Toisen ryhmän taas muodostivat velkaantuneet ja kriisiherkät maat, jot-
ka alkoivat muistuttaa kroonisesti alijäämäistä Etelä-Amerikkaa. Etelä- ja 
Keski-Euroopassa oli useita maita, jotka velkaantuivat nopeasti ulkomaille 
2000-luvun alkuvuosina, koska kuluttajat ja yritykset ottivat runsaasti edul-
liselta vaikuttavaa ulkomaista velkaa. Hetken aikaa ajateltiin, että kaikki voi 
mennä ihan hyvin, koska kyseessä ei kuitenkaan ollut julkinen velkaantumi-
nen vaan yksityisen sektorin velkaantuminen, jota rikkaiden maiden pankit 
viime kädessä rahoittivat. Kaikki olivat tyytyväisiä kunnes tuli finanssikriisi. 
Ainoa merkittävä poikkeus tästä mallista oli Kreikka, jossa ulkomaisen velan 
kasvu johtui ensisijaisesti julkisen talouden kroonisesta alijäämäisyydestä.

Periferiamaiden velkaantumista voidaan selittää sillä, että ennen raha-
liittoa heikommissa maissa oli korkeat korot. Rahaliiton myötä korot yh-
denmukaistuivat ja se tarkoitti niille valtavaa korkotason laskua, mikä hou-
kutteli kaikki toimijat ottamaan lisää velkaa. Velkaa saatiin, kun yhteisessä 
valuutta-alueessa ei ollut valuuttariskiä ulkomaisen velan otolle. EMU alensi 
periferiamaissa korkoja ja edisti pääomaliikkeitä. Ulkomaisen velan ottami-
nen oli helppoa ja sitä saatiin ylijäämämaiden pankeista kanavoitua alijää-
mämaihin. Osa talouksista päätyi ottamaan runsaasti edullista ulkomaista 
velkaa.

Kuvio 3. Kriisimaiden ulkomaisen velan kasvun taustalla ei kuitenkaan ollut julkisen talouden liiallinen 
alijäämä (pl. Kreikka).
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Seurauksena oli nopea yksityisen sektorin ylivelkaantuminen ’etelän’ 
maissa (kuvio 3). Tähän ei kiinnitetty huomiota talouspolitiikan seurannas-
sa. Velan siivittämä nopea kasvu nosti kustannuksia ’etelässä’ ja heikensi kil-
pailukykyä suhteessa ’pohjoiseen’. Tämä johti kestämättömään tilanteeseen. 
Globaalin finanssikriisin käynnistyminen Yhdysvalloissa vuonna 2008 oli 
tekijä, joka pysäytti velkaantumisen. Kriisi romahdutti luottamuksen raha-
markkinoilla. Alettiin ihmetellä ovatko ylivelkaantuneet maksukykyisiä vai 
eivät. Ylivelkaantuneet kansantaloudet joutuivat nopeasti vakaviin vaike-
uksiin. Äkkikriisissä rahahanat menevät heti kiinni, ajaudutaan likviditeet-
tipulaan ja konkursseihin ja pankkijärjestelmää uhkaa kaatuminen. Sama 
tapahtui Aasian finanssikriisissä 1997 ja jossain määrin myös Suomessa 
1990-luvun alussa.

Velkaantumista seurasi pitkä taantuma

Kriisin puhkeamista seurasi euroalueella pitkä taantuma, josta on tähän 
mennessä muodostunut modernin taloushistorian pitkäaikaisin heikon 
kasvun jakso. Kriisin alkua seuranneen kymmenen vuoden ajan euroaluen 
keskimääräinen talouskasvu on ollut hyvin heikkoa. Saksa on ollut alueen 
parhaiten menestyviä maita, mutta senkin keskimääräinen kasvuvauhti on 
ollut yhden prosentin luokkaa vuosina 2008-2018 (kuvio 4). Aikaisempiin 
vuosiin verrattuna keskikasvu on ollut äärimmäisen heikkoa. Lähes ainoa 
Länsi-Euroopan hyvin pärjännyt talous on Ruotsi, joka ei ole ollut mukana 
EMU:ssa. 

Eteläisen Euroopan maiden lisäksi velkakriisiin ajautuivat myös Irlanti 
ja Baltian maat, joilla myös oli suuri ulkoinen alijäämä ennen kriisiä. Baltian 
maissa talous romahti nopeasti. Kriisiin reagoitiin tiukoilla säästötoimilla, 
joiden seurauksena huomattava osa väestöä muutti pois ja bkt putosi noin 
20%. Nopeaa pudotusta seurasi näissä maissa myös suhteellisen nopea elpy-
minen, mutta keskimääräinen kymmenen vuoden kehitys jäi heikoksi myös 
Baltian maissa.

Kymmenen vuoden ajanjaksolla Suomen talouden kehitys on ollut 
erityisen heikkoa, kun mittarina käytetään kokonaistuotannon määrää. Toi-
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saalta työllisyystilanne on pysynyt Suomessa parempana kuin euroalueella 
keskimäärin. Suomen kehitys on ollut poikkeavaa. Suomi oli ennen kriisiä 
ylijäämämaa, jossa ei ollut velkaongelmia. Vientiteollisuuden vakavat ongel-
mat 2010-luvulla heikensivät kuitenkin talouden tilaa merkittävästi verrat-
tuna Saksaan ja Ruotsiin.

Kuvio 4. Kriisin seurauksena oli pitkä taantuma: Saksan kasvuvauhti oli noin 1 % vuodessa, muilla 
vielä vähemmän

Kuvio 5. Euroalueen hidas kasvu ei johtunut viennin heikkoudesta (paitsi Suomessa): useimmissa 
euromaissa vienti kasvoi Suomea nopeammin.

Ruotsi

Ruotsi

Suomi

Espanja
Saksa

Saksa
Viro
Espanja
Suomi
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Euroalueen ongelmat aiheutuivat yksityisen sektorin velkaantumises-
ta. Heikko talouskasvu 2010-luvulla ei ole johtunut viennistä, joka on kehit-
tynyt erittäin hyvin euroalueelta muihin maanosiin (kuvio 5). Viennin hyvä 
kehitys olisi voinut mahdollistaa nopeammankin talouskasvun. Rajoittava-
na tekijänä on kuitenkin ollut euroalueen kotimaisen kysynnän ja erityisesti 
investointien heikko kehitys. Se, että velkamaat joutuivat tiukalle säästökuu-
rille, aiheutti taantuman ja korkean työttömyyden.

Kuvio 6. Kotimarkkinoiden syvä taantuma ylivelkaantuneissa talouksissa aiheutti pitkäaikaisen 
suurtyöttömyyden

Suomen talous on poikennut tässä suhteessa euroalueen yleisestä kehi-
tyksestä.  Suomessa vienti ei ole vetänyt, vaan se romahti vuonna 2009 ja sen 
jälkeen polki paikallaan vuoteen 2016 asti. Huonosta viennin kehityksestä 
ja heikosta talouskasvusta huolimatta työttömyyden ja työllisyyden kehitys 
Suomessa on ollut kohtuullinen ja parempi kuin euroalueella keskimäärin 
(kuvio 6). Sitä on tukenut verrattain vahvana pysynyt kotimainen kysyntä.
Finanssikriisi heikensi nuorten toimeentulo-odotuksia, mikä johti syntyvyy-
den laskuun kaikissa länsimaissa, ei vain Suomessa (kuvio 7).

Espanja

Euroalue
Suomi
Ruotsi
Saksa
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EKP:n elvytys pelasti EMU:n

Euroalueen talouspolitiikkaa pitkittyneen velkakriisin aikana ei voi tulosten 
valossa pitää kovin onnistuneena. Euroalueen kriisivuosien talouspolitiikka 
oli passiivista ja myötäsyklistä. Myös EKP aluksi epäonnistui kriisin hoi-
dossa. Kriisi puhkesi 2008 ja EKP yritti välttää rajua korkojen laskua aika 
pitkään. USA:ssa keskuspankki Federal Reserve ryhtyi korkojen laskuun 
nopeasti, mutta EKP yritti vielä 2011 lähteä nostamaan korkoja luultavasti 
pelätessään, että taloutta uhkaisi ylikuumeneminen ja inflaatio. 

Pian tämän jälkeen alkoi kuitenkin kasvaa huoli siitä, että Kreikan 
valtionlainakriisi leviäisi Italiaan ja Espanjaan. Rahapolitikan tilannearvio 
muuttui ja myös EKP:n pääjohtaja vaihtui. Vuonna 2012 EKP aloitti hyvin 
kevyen rahapolitiikan. Negatiivisten ohjauskorkojen lisäksi keskuspankki 

Kuvio 7. Vastasyntyneitä Suomessa kuukausittain vuosina 1988-2018. Finanssikriisi heikensi nuorten 
toimeentulo-odotuksia, mikä johti syntyvyyden laskuun kaikissa länsimaissa, ei vain Suomessa. 
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aloitti myös nk. määrällisen elvytyksen eli laajan arvopaperien osto-ohjel-
man. Uusi politiikka elvytti rahoitusmarkkinoita ja turvasi velkaantuneiden 
euromaiden rahoituksen, mikä pelasti Euroopan talouden syvemmältä krii-
siltä ja mahdollisesti myös EMU:n hajoamiselta. 

EKP:n aggressiivinen elvytyspolitiikka tuki voimakkaasti Italian ja 
Espanjan valtioita, jotka suuren velkansa vuoksi olisivat joutuneet vakaviin 
vaikeuksiin, jos korkotaso olisi ollut korkeampi. Matalat korot helpottivat 
julkisen talouden tilannetta ja päättivät myös finanssipolitiikkaa kiristäneen 
politiikkajakson. Keskuspankin laajat arvopaperiostot eivät kuitenkaan ol-
leet ongelmattomia. Varsinkin Saksassa heräsi kritiikkiä, jossa katsottiin, 
että valtioiden velkapapereiden ostot ovat vastoin Maastrichtin sopimuksen 
sääntöjä. Asiaa käsiteltiin lopulta sekä Saksan perustuslakituomioistuimessa 
että EU:n tuomioistuimessa. Tuomioistuinten mukaan politiikka ei ollut 
vastoin perustamissopimusta. Siitä huolimatta hyvin matalien korkojen 
politiikka on herättänyt voimakasta vastarintaa erityisesti Saksassa ja Hol-
lannissa.

Ainoa vaihtoehto elvyttävälle rahapolitiikalle olisi ollut elvyttävä finans-
sipolitiikka. Tähän suuntaan EMU-maissa ei kuitenkaan ollut halukkuutta 
edetä. Päinvastoin, finanssipolitiikan koordinaatiota ryhdyttiin 2010-luvun 
alussa tiivistämään voimakkaasti. Solmittiin uusi finanssipoliittinen sopimus 
ja komission mahdollisuuksia jäsenmaiden kansallisen finanssipolitiikan 
kontrollointiin lisättiin. Finanssipolitiikan linja koko EMU-alueella onkin 
ollut aluksi kiristävä ja sitten neutraali. Matalaa korkotasoa ei ole hyödyn-
netty esimerkiksi siten, että julkisia investointeja olisi lisätty voimakkaasti.

Investointien vaisun kehityksen vuoksi euroalueen talouteen ei 
2010-luvulla muodostunutkaan vahvaa talouden nousukautta. Sen sijaan 
rahapoliittinen elvytys on tukenut velkaantuneita valtioita ja parantunut 
likviditeetti on kanavoitunut finanssimarkkinoille. Osakekurssit ovat nous-
seet voimakkaasti. Talouden kasvu käynnistyi euroalueella vuonna 2015 ja 
Suomessa vuotta myöhemmin. Kasvuluvut ovat kuitenkin aiempiin nou-
sukausiin verrattuna olleet vaatimattomia, noin kahden prosentin luokkaa.
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Suomi erikoistapauksena

Suomi on ollut erikoinen tapaus koko EMU-kriisin ajan. Suomen talouden 
kehitys on ollut erittäin heikkoa vuosina 2009-2015 bkt:lla mitattuna, vaik-
ka Suomi ei olekaan ollut ylivelkaantunut maa. Meillä ei ollut perinteisiä 
ongelmia asuntokuplaa, velkaantuneita pankkeja eikä ulkomaista velkaa. 
Sen sijaan Suomen kriisi aiheutui pelkästään jyrkästä ja pitkästä viennin 
taantumasta. Globaali vientikysyntä romahti 2009 ja lisäksi taloudellemme 
tuli iso isku Nokia-sektorin romahduksesta 2008-12 ja siitä toipuminen on 
kestänyt kauan.

Samaan aikaan työllisyys on kehittynyt verrattain hyvin ja kansalaisten 
elintaso on parantunut. Yksityinen kulutus on noussut ja rakennustoimin-
ta on ollut vilkasta. Suomen talous ja työllisyys kehittyivät paremmin kuin 
viennin perusteella olisi voinut odottaa. Viennin takaiskuista huolimatta 
kotimainen kysyntä pysyi kasvu-uralla, mikä piti yllä työllisyyttä. Matalat 
korot ovat hyödyttäneet asuntovelkaisia ja vahvistaneet kysyntää, kotitalo-
uksien kulutuksen kasvua. 

Suomalainen finanssipolitiikka tukeutui heikon talouskasvun vuosina 
yllättävän voimakkaasti julkisen velan kasvuun. Velasta on toki oltu huo-
lissaan, mutta hallituksilla ei ole ollut kykyä ryhtyä päättäväisiin toimiin 
velkaantumisen taittamiseksi. Kyvyttömyys koviin päätöksiin on luultavasti 
ollut hyvä asia, koska ankarat säästötoimet olisivat pahentaneet taantumaa.
Voimme kehua itseämme siitä, että toisin kuin monet euromaat, me olimme 
suhteellisen hyvin varautuneet tällaiseen kriisiin. Ennen kriisiä julkinen ta-
loutemme oli erittäin ylijäämäinen ja velkasuhde oli painunut 30 prosentin 
tuntumaan (kuviot 8 ja 9). Tällä tavalla oli luotu liikkumavaraa finanssipo-
litiikkaan ihan eri mittakaavassa kuin muissa euromaissa. Suomella oli myös 
suuri vaihtotaseen ylijäämä vielä vuonna 2008.

Vuoden 2009 jälkeen Suomen vienti on kasvanut olennaisesti vähem-
män kuin esimerkiksi Saksassa, Espanjassa tai Ruotsissa (kuvio 10). Vien-
nistä ei ole saatu vetoapua. Sen sijaan Suomessa toteutui epäsymmetrisen 
häiriön skenaario, jota oltiin pelätty jo 1990-luvulla Jukka Pekkarisen työ-
ryhmässä EMU-jäsenyyttä pohdittaessa. 
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Kuvio  8. Julkisen talouden jäämä Suomessa 1990-2018. Suomen varautuminen ennen kriisiä: vahva 
julkinen talous loi elvytysvaraa. Julkinen talous vahvasti ylijäämäinen 2000-2008

Kuvio 9. Suomen jyrkästi aleneva velkasuhde 1996-2008, julkinen velka prosentteina bkt:sta.

Suomi

Suomi

Raja-arvo

Raja-arvo
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Suomen sopeutumisessa avainasema oli finanssipolitiikalla. Käytimme 
julkisen talouden liikkumavaraa siten, että julkisen talouden ylijäämä su-
pistui 2007-17 paljon enemmän kuin euroalueella tai USA:ssa (kuvio 11). 
Koska emme ole ylijäämää palauttaneet, on finanssipolitiikan keveneminen 
muodostunut pysyväksi, mikä on osaltaan tukenut kotimarkkinoiden koh-
tuullisen hyvää tilannetta.

1990-luvulla pohdittiin tämän tapaista skenaariota. Silloin julkisen 
talouden EMU-sääntöjen ajateltiin olevan ehdottomia. Toisaalta arvioitiin, 
että kriisin sattuessa tarvitaan finanssipoliittista joustoa ja joustoa työvoi-
makustannuksissa. Mahdolliseen kriisiin tuli siis varautua julkisen talouden 
ylijäämällä ja käyttämällä myös mahdollisia EMU-puskurirahastoja. Näitä 
kaikkia on käytetty 2010-luvulla kohtuullisella menestyksellä. Tässä suh-
teessa Suomi muistuttaa enemmän USA:n kuin euroalueen kriisipolitiikkaa. 
USA:ssa toteutettiin kriisin alkuvaiheessa reipas finanssipoliittinen elvytys 
ja Suomessa samoin (kuvio 12). Euroalue jäi tässä suhteessa selvästi jälkeen.
Suomen kokemus osoittaa, että järkevästi toimimalla rahaliitossakin voi pär-
jätä vaikka emme olekaan missään optimaalisessa valuutta-alueessa mukana. 
Selviämisen edellytys on se, että varaudutaan ja kerätään tarvittavia pusku-
reita ja toimitaan maltillisesti. Kriisiherkillä mailla kuten Suomella pitäisi 
pysyvästi olla selvästi isommat suhdannepuskurit kuin keskisen Euroopan 
vakaammissa maissa.

Eurokriisikokemuksista voi myös päätellä, että tilannetta on hyvin 
vaikea korjata, jos talouden ylivelkaantuminen on edennyt liian pitkälle. 
Tällöin politiikalla ei ole juurikaan liikkumavaraa. Matalan inflaation kil-
pailukyvyn parantaminen on hyvin hidasta ja velkaantumisen purkaminen 
lähes mahdotonta, kuten Italian tapaus osoittaa. Yksityisen sektorin ylivel-
kaantuminen ja pankkien riskikeskittymien kasvu olisi pitänyt estää ennalta,  
jälkikäteen se on vaikeaa.

Ennen vuotta 2010 euroalueella ei kiinnitetty juurikaan huomiota 
alueen sisäisiin vaihtotasealijäämiin. Nyt niitä jo seurataan, mutta talouspo-
litiikan koordinaation fokus näyttää yhä olevan finanssipolitiikan kontrol-
loinnissa, ei talouksien suurissa epätasapainoissa. 
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Kuvio 10. Viennin kasvu 2010-17 prosentteina. Suomen poikkeuksellinen tilanne: ei finanssikriisiä eikä 
velkaongelmaa vaan epäsymmetrinen vientihäiriö (Nokia & metsäsektori)

Kuvio 12. Julkisen talouden kumulatiivinen jousto 2007-09, prosentti/BKT. USA:n kriisistrategiana oli 
massiivinen finanssipolitiikan jousto – samoin Suomessa. 

Suomi

Euroalue USA

Suomi Ruotsi Espanja Saksa

Kuvio 11. Julkisen talouden ylijäämä prosenttia bkt:sta) supistui Suomessa enemmän kuin muualla.
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Ennen finanssikriisiä ei myöskään seurattu riittävästi pankkien luot-
toriskien hallitsematonta kasvua. Pankkiunionin myötä suhtautuminen on 
muuttunut.  Keskittäminen EKP:lle on tehostanut pankkivalvontaa. 

EI tarvetta tulonjakomekanismeille

Suomen kokemus tukee tarinaa kansallisesta selviämisestä. Suomen koke-
mus ei perustele tarvetta laajoille unionitason tulonjakomekanismeille – vä-
liaikaisista kriiseistä voidaan selvitä hyödyntämällä finanssipolitiikan jousto-
mahdollisuuksia.

Ylivelkaantumisen estäminen ei edellytä unionitason tulonjakomeka-
nismeja. Stressitestit ja seuranta ovat riittävä keino. Suomi onkin suhtau-
tunut melko nihkeästi aloitteisiin, joilla pyritään lisäämään unionitason ta-
louspoliittista toimivaltaa ja taloudellista yhteisvastuuta. 

Euroalueen kriisimaiden kokemukset ovat kuitenkin ohjanneet eu-
rooppalaista keskustelua suuntaan, jossa korostetaan unionitason finanssi-
politiikan merkitystä. Sitä on hahmoteltu neljän ja viiden puheenjohtajan 
aloitteissa ja Euroopassa on lisäksi paljon tutkijakeskustelua, jossa esitetään 
vielä pitemmälle meneviä ajatuksia. Nämä tutkijat osaltaan ruokkivat ko-
mission aloitteita.

Keskeisenä ajatuksena monissa ehdotuksissa on, että euroalueen fi-
nanssipolitiikkaa pitäisi tehostaa ja se voisi toimia jotenkin paremmin, jos 
siirryttäisiin osittaiseen velkojen yhteisvastuuseen. Muutoin esimerkiksi Ita-
lia jäisi pulaan, kun sillä ei ole riittävää uskottavuutta velkamarkkinoilla. 
Velkojen osittaisen yhteisvastuun tueksi tarvitaan unionitason tulolähteitä. 
Tällöin siirrytään fiskaaliseen federalismiin, jossa luodaan ylikansallisia vero- 
ja tulonsiirtomekanismeja. On monia esityksiä, miten se voitaisiin toteuttaa. 
Puheenjohtajien esityksissä on esillä unionitason kontrollin lisääminen kan-
sallisiin budjetteihin. Mielenkiintoista on, että halutaan luoda myös unio-
nitason ohjauskeino siihen, millaisia rakenteellisia uudistuksia tehdään jä-
senmaissa. Uudistuksia voitaisiin tällöin edistää keskusvallan taholta ja niitä 
tukemaan voitaisiin perustaa rahasto. Tällöin mentäisiin paljon pitemmälle 
kuin perinteisessä rahaliitossa, jossa ainoastaan rahapolitiikka on yhteisellä 
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tasolla. 
Pidemmälle menevässä federalistisessa talousliitossa finanssipolitiikan 

sisältö alkaisi siirtyä yhteiseen hallintaan. Kauempana tulevaisuudessa hää-
möttää mahdollisuus, että vero- ja sosiaalipolitiikka siirtyisivät jossain vai-
heessa unionitason kompetenssiin.

Näissä asioissa on tietenkin vaikea edetä. Rahaliitossa on paljon on-
gelmia ja epätasapainoja. Lähivuosien ongelmia ovat Italian, Espanjan ja 
Ranskan alijäämät, jotka voivat aiheuttaa kriisejä jatkossakin ja joudutaan 
tekemään eräänlaista päivästä toiseen paikkailua. 

Komissiossa ja parlamentissa on halukkuutta viedä talouspoliittista 
päätöksentekoa unionitasolle, kehittää unionitason ohjausjärjestelmiä ja an-
taa sinne enemmän määräysvaltaa. On riski, että pyrkimys ylikansalliseen 
ohjaukseen ja kansallinen demokratia voivat joutua törmäyskurssille. Unio-
nitason päätöksenteko edellyttäisi toimivaa unionitason demokratiaa mutta 
siihen on vielä pitkä matka. 

Miten tästä eteenpäin?

Italian heikko julkinen talous ja vuosien 2016-2018 noususuhdanteen hei-
kentyminen rajoittavat EKP:n rahapoliittista liikkumavaraa. Tämän vuoksi 
on epävarmaa, kuinka paljon keskuspankin määrällistä elvyttämistä voidaan 
purkaa ja voidaanko korkoja nostaa aiemmin normaalina pidetylle tasolle. 
Monien euromaiden suuri julkinen velka asettaa rajoitteita rahapolitiikalle. 

Rahaliitto sinänsä pysyy vaikeuksista huolimatta pystyssä, koska käy-
tännössä siitä ei voi erota. Kriisejä tulee jatkossakin, koska epätasapainojen 
korjaaminen ilman valuuttakurssijoustoa on vaikeaa. Saksan ja Hollannin 
valtavat ylijäämät ovat myös epätasapainoilmiöitä, mutta niiden purkami-
seen ei kohdistu markkinapainetta. Pyrkimys unionitason ohjausjärjestel-
mien kehittämiseen jatkuu ja kansallinen finanssipolitiikka kiinnostaa jat-
kossakin komissiota. Tulonjakomekanismien luominen on vaikeaa, koska 
nettomaksajat pelkäävät ”moral hazard”-moraalikato-ilmiötä. Nykyinen 
”muddling through” eli rämpiminen jatkunee. Federalistisella tiellä otetaan 
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pieniä askeleita ja samalla euroalueen ulkopuolelle jättäytyneet EU-maat 
seuraavat kehitystä sivusta.

Seuraavan taantuman kohdatessa EMU on sen varassa, että EKP tu-
kee heikkoja jäsenmaita keveällä rahapolitiikkalla. Italia, Ranska, Espanja, 
Portugali ja Belgia ovat niin syvällä pysyvässä julkisessa velassa, että ne ovat 
täysin sen armoilla, mikä julkisen velan korko on. EKP säätelee valtioiden 
korkomenoja omilla toimillaan. Olemme lähellä tilannetta, jossa rahapoli-
tiikka ei ole enää itsenäistä ja riippumatonta vaan alisteista sille, että se pitää 
rakennelman pystyssä. EKP kykenee siihen pitkälle eteenpäin. 

Euroalueen epätasapainoisen kehityksen taustalla on se tosiseikka, että 
alueeseen kuuluu hyvin erilaisia talouksia. Euroalueen vahvin talous on epäi-
lemättä Saksa, jonka kilpailukyky on koko ajan pysynyt hyvänä ja jopa vah-
vistunut. Heikkojen talouksien konvergoituminen kohti edistyneempien 
maiden tasoa ei ole edistynyt toivotulla tavalla. Tämän vuoksi epätasapai-
noista uhkaa tulla pitkäaikainen ongelma.
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TUOMAS MALINEN

4. Miten EMU hajoaa?
GNS Economics julkaisi viime syyskuussa selvityksen otsikolla ”Miten 
EMU hajoaa” osana neljännesvuosittaisia ennusteita. Arvion takana on vuo-
sien tutkimus. 

Muutama vuosi sitten liityin Vesa Kanniaisen perustamaan asiantun-
tijaryhmään Eurothinktank, jossa otettiin tehtäväksi tutkia miten euroalue 
voisi kehittyä.  Selvisi, että euroalueella ei ole kuin kolme ns. kestävää tasa-
painoa:  joko alue hajoaa, sille luodaan exit-mekanismi tai edetään jonkin-
asteiseen liittovaltioon. Viime syyskuun analyysissa päädyimme siihen, että 
euroalue voi hajota. Tiivistän tässä näkemyksemme siitä mitkä syyt hajoami-
seen johtaisivat ja miten prosessi voisi edetä.  

Euroero on mahdollista

Ensiksi on todettava, että euroalueesta eroaminen on täysin mahdollista. 
Eurothinktank julkaisi pari vuotta sitten hypoteettisen skenaarion Suomen 
eurosta eroamisesta. Teimme huomattavan määrän taustatyötä ja mm. la-
kiasioissa konsultoitiin lukuisia  lakiasiantuntijoita. Ilmeni, että se, mitä 
valuuttaa maa käyttää on täysin suvereenissa päätösvallassa. Eron keskeiset 
ongelmat olivat taloudellisia ja poliittisia. Huonosti hoidettu eroaminen 
voisi aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita ja ero voisi johtaa poliittiseen 
eristämiseen. 

Jäsenmaan ero on kuitenkin ollut hyvin lähellä. Vuonna 2015 Krei-
kalle oli jo ilmoitettu, että voitte lähteä jos haluatte. Päätös pysyäkö vai läh-
teäkö tehtiin yhdessä kokouksessa Kreikan valtiovarainministeriössä hyvin 
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kaoottisissa olosuhteissa. Teksasin yliopiston professorin James Galbraithin 
vetämä tiimi oli valmistellut salassa toimenpiteet euroeroa varten. Valtiova-
rainministeri Varoufakis ajoi linjaa, jossa EU:ta olisi vielä kiristetty (hyvin 
perusteltuihin) velkahelpotuksiin, mutta jos se ei tuottaisi mitään, sitten 
Kreikka eroaisi. Pääministeri Tsipras kuitenkin päätti, että Kreikka jää eu-
roon. Euron (osittainen) hajoaminen oli siis yhdestä kokouksesta kiinni.

Euroalue on hauras

Jos katsotaan keskeistä elintasomittaria, eli vakioisia bruttokansantuotteita 
asukasta kohti (kuvio 1) nähdään, että 30 vuoden aikana elintasoerot ovat 
euroalueella ensin lähentyneet, mutta vuoden 2008 kriisin jälkeen ne ovat 
eriytyneet. Kun verrataan Suomen ja Saksan kehitystä esimerkiksi Italian  
kehitykseen, huomataan, että elintasoerot itse asiassa ovat kasvaneet koko 

Kuvio 1

Suomi
Saksa

Italia

Espanja

Kreikka
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euron olemassa olon ajan. Tällaista elintasoerojen kasvua mikään valuuttau-
nioni ei kestä. Valuuttaunionien historiasta tiedetään, että elintasojen eriy-
tyminen on ollut yleistä ja, jos tätä kehitystä ei ole pystytty pysäyttämään 
lähinnä vastikkeettomilla tulonsiirroilla, se on lopulta johtanut unionin ha-
joamiseen. 

Elintasoerojen kasvun lisäksi euroalueen toinen suuri ongelma on pää-
omapako, joka on jatkunut lähes keskeytyksettä vuoden 2008 finanssikrii-
sistä lähtien. Pääomat suuntaavat useista periferiamaista edelleenkin Saksaan 
ja muihin turvallisiksi koettuihin maihin. 

Saksan Target2 -saatavat1 lähestyvät jo biljoonaa euroa.  Euroopan kes-
kuspankin arvopapereiden osto-ohjelma, eli ns. määrällinen elvytys (QE-oh-
jelma) on jonkin verran vaikuttanut näihin  epätasapainoihin. QE:ssa EKP 
osti velkakirjoja, joita myivät lähinnä  euroalueen ulkopuoliset sijoittajat. Ne 
kotimaiset sijoittajat, jotka ovat velkakirjoja EKP:lle myyneet, esimerkiksi 
Italiasta, ovat siirtäneet varoja Saksaan ja ehkä myös Suomeenkin. Tämä on 
toinen kehitys, jota valuuttaunioni ei loputtomiin kestä, koska pääomapako 
merkitsee maan köyhtymistä. 

Mikä näiden Target2-saatavien riski on esimerkiksi suurimmalle vel-
kojalle, Saksalle? Tällä hetkellä konsensuskäsitys on, että riski muodostuu 
alijäämämaan erosta ja mahdollisesta Target2-vastuiden laiminlyönnistä. 
Target2-saataviin ja -vastuisiin kuitenkin todennäköisesti haettaisiin ensin 
poliittista sopua.

Talous sakkaa ja uudistukset takkuavat

Euroalueen talous on alkanut sakata. Saksa vältti täpärästi teknisen taantu-
man sen vuoden 2018 neljännen kvartaalin kasvun ollessa 0,0%. Kolman-
nella kvartaalilla bruttokansantuote oli laskenut 0,2%. Teknisen taantuman 
määritelmä on kaksi negatiivista vuosineljännestä. 
1 TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) on  
 eurojärjestelmän operoima toisen sukupolven maksujärjestelmä. Eurojärjestelmä toteuttaa rahapo- 
 litiikan operaatiot TARGET2-järjestelmässä. Lisäksi keskeiset maksujärjestelmät siirtävät katteensa  
 sen kautta. TARGET2-järjestelmässä sen osapuolina toimivat luottolaitokset voivat suorittaa euro- 
 määräisiä maksuja reaaliajassa keskuspankeissa olevien tilien välillä.  TARGET2-järjestelmässä välite-
 tään maksuja päivittäin noin 2 000 miljardin euron arvosta. Target2-saatavilla tarkoitetaan jäsen- 
 maiden keskuspankkien kumuloituneita saatavia (toim.huom.).
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Teollisuustuotanto laski jyrkästi loppuvuodesta. Ranskan joulukuun 
teollisuustuotanto laski 1,4 %, mutta Saksan -3,9 % on kovin lasku yh-
deksään vuoteen. Italian -5,5  %, ja Espanjassa -6,2% lasku olivat syvimpiä 
kuuteen vuoteen. 

Alkuvuotena laskeneet teollisuuden ostopäällikköindeksit ennakoivan 
kasvun selkeän hidastumisen jatkuvan. Synkkien lukujen taustalla on käy-
tännössä Kiinan talouskasvun (elvytyksen) hidastuminen sekä keskuspank-
kien rahapolitiikka. Koko nykyisen nk. nousukauden taustalla on Kiinan 
ennätyksellinen velkaelvytys, jonka se aloitti finanssikriisin jälkeen vuonna 
2009. Se veti maailmantalouden kasvuun. 

Euroalueen pankkisektorin ongelmat ovat ilmeisiä. Niitä on saatu jon-
kin verran pienennetyiksi koko euroalueella, mutta maakohtaiset erot ovat 
valtavia. Järjestämättömiä (tuottamattomia) lainoja koko lainakannasta on 
edelleen yli 40 %  Kreikassa ja lähes 14 % Italiassa. 

Euroalue on myös ollut kyvytön poliittisiin uudistuksiin. Esimerkiksi 
euroalueen vahvistamiseen tähdännyt kokous 2018 joulukuussa, jonka piti 
kehittää yhteisvastuuta, floppasi. Siinä vaikutti myös  Suomen vastustus. 
Ranskan presidentti Macronin ajamat euroalueen yhteisbudjetti ja muut 
tulonsiirtoja lisäävät esitykset, joilla vastattaisiin taantumiin ja kriiseihin, hy-
lättiin. Tällaisissa epäsymmetrisissä shokeissa pääomapako yleensä kiihtyy ja  
valuuttaliitoissa niihin pitää vastata tukemalla (vastikkeettomasti) pääoma-
paosta kärsiviä maita. 

Akateemisen tutkimuksen oppi rahaliitoista on, että ne ovat hajonneet 
aina, kun poliittinen tahto lisäintegraatioon on hiipunut.  Onko euroalue jo 
siinä pisteessä?

Euroalue on hauras

Euroalueen valtiot ovat pahoin velkaantuneita (kuvio 2). Velkatasot ovat 
nousseet etenkin finanssikriisin jälkeen. Selkeää velan BKT-osuuden alene-
mista on tapahtunut ainoastaan Saksassa. 

Korot ovat laskeneet kuvitteelliselle tasolle, mihin on keskeisesti vai-
kuttanut EKP:n QE-ohjelma. 
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Kuviossa 3 on mustalla palkilla merkitty EKP:n johtajan Mario Drag-
hin OMT- ”whatever it takes”-ilmoitus, jonka jälkeen korot lähtivät välit-
tömästi laskemaan. Ne ovat pysyneet hyvin alhaalla EKP:n osto-ohjelman 
takia. EKP:n tase on paisunut muiden keskuspankkien taseiden mukana 
(kuvio 4). 

Euroalueen kyky vastata kriiseihin ja taantumiin onkin selkeästi hei-
kentynyt. Jäsenmailla on velkaa enemmän kuin koskaan. 

On myös syntynyt ns. zombiutuneiden pankkien ja yritysten ongel-
ma. Tämä syntyi kun lähes kaikki pankit pelastettiin vuoden 2008 finans-
sikriisissä. Ongelmaa pahensi  EKP:n OMT-ohjelma, joka keinotekoisesti 
nosti valtioiden velkakirjojen arvoja, joita pankit käyttävät usein vakuutena. 
Pankit käyttivät vakuuksien arvon nousun vapauttamia varoja ensisijaisesti 
heikkojen yritysasiakkaidensa lainoittamiseen. Heikot pankit eivät olisi kes-
täneet yritysasiakkaidensa konkursseja, mikä johti lainoituksen suuntaami-
seen erityisesti näille tuottamattomille (zombiutuneille) yrityksille.  Tämä 
johti tuottavuuskehityksen ja talouden taantumiseen. 

Alhainen rahan (velan) hinta ja luoton runsas saatavuus ovat kasvat-

Kuvio 2

Kreikka

Italia
Portugali

Espanja
Ranska

Saksa
Suomi
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Kuvio 3

Kuvio 4

Portugali

Espanja
Italia

Suomi

OMT

ECB QE
Saksa

FED

ECB
BOJ
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taneet ”zombieongelmaa” joka puolella maailmaa.  Tilanne on kuitenkin 
erityisen paha euroalueella, jossa  pankit vastaavat suurimmasta osasta yritys-
lainoituksesta. Euroalueen heikko (zombiutunut) yrityssektori ei tule kestä-
mään korkojen nousua eikä taantumaa.

EKP:n tavanomaiset keinot elvyttää on jo käytetty. QE voidaan ehkä 
aloittaa uudestaan, mutta sen teho on kyseenalainen. Pitääkin kysyä, mitä 
tapahtuu kun taantuma saapuu?  

Euron hajoamisskenaariot

Euron hajoamiskenaarioita on  useita. Tällä hetkellä näyttää, että puhtaasti 
poliittisesta tyytymättömyydestä johtuva hajoaminen on melko epätoden-
näköistä. Euron kannatus on edelleen korkea. 

Euroalueen hajoamiseen johtava prosessi koostuu todennäköisesti 
kuudesta osatekijästä:

Ensin EKP lopettaa QE-ohjelmien netto-ostot, mikä on jo tapahtu-
nut. Koska EKP uudelleensijoittaa pitoaikansa (maturiteettinsa) saavutta-
neista velkakirjoista saamansa rahat velkakirjoihin, keskuspankin tase pysyy 
ennallaan. EKP on arvioinut, että tämä taseen roll over tarjoaa tukea eu-
roalueen velkakirjojen koroille vielä kesään 2019 asti. Sen jälkeen koroille 
alkaa muodostua nousupaineita, koska nettolainanotto kasvaa koko ajan.

Toisessa vaiheessa  tulee taloudellinen/poliittinen sokki. Sitä seuraa  ta-
loudellinen kriisi, poliittinen kriisi, lainopillinen kriisi ja hajoaminen. 

Poliittinen kriisi

Taantuma lähestyy euroaluetta. Italia on jo taantumassa ja teollisuustuotan-
to laskee useissa jäsenmaissa Se lisää taloudellista ja poliittista painetta ja joh-
taa todennäköisesti lopulta  taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin. 

Taantumassa  euroalueen ylivelkaantuneet maat kohtaavatkin synkän 
valinnan. Monet jäsenmaat ovat velkaantuneempia nyt kuin vuonna 2010. 
Kun kriisi/taantuma tulee ja korot nousevat, niillä on käytännössä vain kaksi 
vaihtoehtoa: joko alistua Euroopan vakausmekanismin (EVM) tukiohjel-
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miin tai julistautua maksukyvyttömiksi ja erota eurosta.
On kyseenalaista, suostuvatko kriisimaat pelastusohjelmien ehtoihin 

etenkään sen jälkeen, miten ne näkivät Kreikkaa kohdeltavan. EVM:n ohjel-
miin osallistuminen olisi kuolinisku jokaiselle ns. populistipuolueelle.

Talouskriisistä todennäköisesti syntyy poliittinen kriisi, ja kriisimaiden 
johtajat pyytävät EU:lta ja/tai EKP:lta apua. Tämä on  itse asiassa jo tehty  
Italiassa, jossa on toivottu EKP:n takaavan euromaiden velkakirjojen korko-
tason. Tämä johtaa lainopilliseen kriisiin.

Lainopillinen kriisi

Kun Euroopan rahaliittoa luotiin, sen perussopimuksessa (Treaty of the Fun-
ction of the European Union, TFEU), varmistettiin kaksi asiaa: että jäsenmaat 
eivät joudu maksamaan toistensa velkoja (artikla 125), ja että EKP ei mone-
tisoi jäsenmaidensa velkoja (artikla 123).

EKP on kummallinen instituutio siinä mielessä, että kukaan ei suoraan 
valvo sitä, mutta perussopimus rajoittaa sen toimintaa monella tapaa enem-
män kuin esimerkiksi perustuslaki rajoittaa Yhdysvaltain FEDiä. EKP:a on 
mm. kielletty ostamasta jäsenmaidensa velkakirjoja  suoraan (monetisaatio).
Vaikka rikkaissa jäsenvaltioissa heräisikin innostus tukea kriisimaita joko 
antamalla niille vastikkeetonta tukea tai ottamalla osan niiden veloista kan-
nettavakseen, nämä toimet rikkoisivat mainittuja artikloja aiheuttaen perus-
tuslaillisen kriisin jäsenmaissa sekä EU:ssa. 

EKP:n suora rahapoliittinen tuki jäsenvaltioille rikkoisi artiklaa 123. 
Sitä todennäköisesti vastustettaisiin voimakkaasti ainakin Saksassa. Jos pe-
russopimuksia haluttaisiin muuttaa, se vaatisi kaikkien jäsenmaiden yksi-
mielisen hyväksynnän, mikä ei onnistu käytännössä mitenkään. Euroalueella 
ei siis, EU-lain puitteissa, ole mahdollisuuksia tukea jäsenmaita vastikkeet-
tomasti. Se asettaa poliittiset johtajat todella hankalaan tilanteeseen. Miten 
tulevat kriisit selvitetään? 

Jotkut ovat väläytelleet EKP:n rajatonta bailout-mekanismia. EKP:n 
onkin mahdollista käynnistää QE:n uudestaan, mutta mikä olisi sen vaiku-
tus? Se pitäisi  ehkä  korot kontrollissa, mutta millä hinnalla? Pääomamark-
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kinoiden toiminta lamaantuisi täysin ja zombie-ongelma pahenisi. Jos EKP 
lisäksi kärsisi suuria tappioita omistuksistaan, se pitää pääomittaa. Vaikka 
annettaisiin EKP:lle valta sopimusten vastaisesti taata kaikkien maiden ve-
lat, se olisi vain ongelmien siirtämistä (vähän matkaa) tulevaisuuteen, koska 
rahalla ei voi korjata rakenteellisia ongelmia.  Euroalue on ansassa. 

Viisi tapaa hajota

Jos  poliittista tahtoa yhteisen rahan  pelastamiseksi ei ole, niin kuin tällä 
hetkellä näyttää, on hajoaminen vääjäämättömästi edessä. Yleisellä tasolla 
hajoamiselle voidaan nähdä viisi skenaariota: Euro puretaan yhteisestä so-
pimuksesta, euroalue jaetaan kahdeksi tai useammaksi alueeksi, jotkin maat 
lähtevät eurosta, jokin maa lähtee eurosta, tai että euro hajoaa kontrolloi-
mattomasti.

On selvää, että euroalueen purkaminen yhteisestä sopimuksesta ai-
heuttaisi vähiten sekasortoa. Siinä jäsenmaat voisivat esimerkiksi sopia, että 
ne palaavat kansallisiin valuuttoihinsa, mutta euro jatkaa olemassaoloaan 
kirjanpitoyksikkönä. Tämä tarkoittaisi paluuta euroa edeltäneeseen Euroo-
pan valuuttayksiköön ECU:un. ECU:un palaamisen etu olisi, että kaikki 
euromääräiset sopimukset (mm. velat) pysyisivät edelleen euromääräisinä. 
EKP voitaisiin ajaa alas ja ainakin teoriassa kaikki sen (ja mahdollisesti jä-
senpankkien) omistamat velat kirjattaisiin purettavan pankin tappioksi.  Se 
tarkoittaisi noin 30% velkamäärän alentamista.

Target2-saatavien ja -vastuiden kohtelu sovittaisiin poliittisella tasolla. 
Tämä on valitettavasti melko epätodennäköistä koska euroon on sijoitettu 
valtavasti poliittista pääomaa. Ehkä oikein syvässä kriisissä poliitikot kuiten-
kin pystyvät tunnustamaan tosiasiat? Aina voimme toivoa. 

On esitetty, että euroalue voitaisiin jakaa  kahteen tai useampaan aluee-
seen, joista yhden muodostaisivat kilpailukykyisemmät ja toistensa rahapo-
litiikkaan jo pidempään tottuneet maat, kuten Itävalta, Saksa ja Hollanti. 
Kukin alue tarvitsisi oman keskuspankkinsa ja EKP:n tase purettaisiin näi-
den keskuspankkien välille.Tämä voisi toimia kilpailukykyisimpien maiden 
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kesken, mutta eteläiset kriisimaat olisivat edelleen kilpailukykyongelmissa ja 
tästä ratkaisusta seuraava pieni devalvaatio olisi niille vain hetkellinen apu. 
Keskinäiset epätasapainot todennäköisesti jatkaisivat kasvuaan.

Ryhmä maita voisi erota eurosta yhteisellä sopimuksella niin, että eros-
ta olisi sovittu joko eroavien maiden tai koko euroalueen kesken. Yksittäiset 
maat voisivat myös palata kansallisiin valuuttoihinsa.

Euroalueen kontrolloimaton hajoaminen olisi pahin skenaario, käy-
tännössä luonnonmullistusta vastaava sokki. Euromääräiset omaisuuserät, 
velat ja sopimukset joko katoaisivat kokonaan tai sitten ne pitäisi määritellä 
uudelleen uuteen valuuttaan. Tämä olisi massiivinen ja pitkä prosessi. Val-
tava määrä valtioita, yrityksiä ja pankkeja ajautuisi maksukyvyttömyyteen. 
Valtavat tappiot maksukyvyttömyyteen ajautuneiden valtioiden velkakir-
joista ajaisivat EKP:n pääoman vahvasti negatiiviseksi ja kun poliittista tah-
toa sen pääomittamiseen ei olisi, se joutuisi todennäköisesti ilmoittamaan it-
sensä konkurssiin. Euroopan pankkijärjestelmä romahtaisi vieden globaalin 
rahoitusjärjestelmän mukanaan. Euron kontrolloimaton hajoaminen voisi 
johtaa myös EU:n hajoamiseen sen synnyttämien vakavien poliittisten kiis-
tojen takia. 

Emme pidä tätä skenaariota kovin todennäköisenä ja todella toi-
vomme, että siihen ei jouduta. Sen estämiseksi tarvittaisiin exit-mekanis-
mi eurosta irtautumiseksi. Yhteisvastuun rakentaminen EKP:n ja EVM:n 
kautta on kuitenkin tehnyt tästä hankalan. Jos yhteisvastuuta ei olisi, riskinä 
exit-mekanismissa olisi vain tartunta, eli yhden maan lähtiessä markkinapai-
ne muiden heikkojen maiden lähtöön kasvaisi. Nyt riskinä on kriisin leviä-
minen myös muiden euromaiden valtioiden taseisiin yhteisvastuun myötä. 

Todennäköisesti…

Globaali taantuma todennäköisesti alkaa tämän vuoden loppupuolella, el-
leivät Kiina ja suuret keskuspankit aloita massiivisia elvytysohjelmia jo käyn-
nissä olevien lisäksi. Ensi vuonna taantuma todennäköisesti syvenee globaa-
liksi lamaksi. 

Kun velkakirjojen korot alkavat sen seurauksena nousta, vanhat jännit-
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teet nousevat pintaan euroalueella. Joko Italia tai jokin muu maa ilmoittaa, 
että joko osa niiden veloista otetaan yhteisvastuulle tai ne lähtevät. Syntyy 
poliittinen ja lainopillinen kriisi.  Poliittinen koheesio on heikkoa ja yhteis-
ymmärrykseen tukitoimista ei päästä. Sijoittajat menettävät luottamuksen 
euroalueen heikompiin maihin. Pääomapako kiihtyy ja EKP aloittaa panii-
kissa uuden QE:n. 

Tämän jälkeen poliitikkojen eteen nousee valinta: lisää yhteisvastuuta 
vai euroalueen hajoaminen joko kokonaan tai osittain. Nähtäväksi jää, mitä 
he päättävät. 
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5. Suhdeajattelusta suhdetalouteen
 

Suhteet ovat olemuksemme ydintä. Modernissa yhteiskunnassa korostetaan 
eri puolia siitä, mitä meidän pitäisi elämässämme painottaa: vapautta, va-
rallisuutta, tuloja tai erilaisia valintoja rakentaakseemme identiteettejämme. 
Olemme tyytyväisimpiä, kun korostamme hyviä, oikeudenmukaisia, rak-
kaudellisia ja armollisia suhteita.

Tämä terveen järjen mukainen ajatus on pidettävä mielessä, kun pu-
humme taloudesta. Ihmiset nauttivat eniten suhteista ja niiden laadusta. Ne 
vaikuttavat eniten elämänlaatuun, onnellisuuteen ja hyvinvointiin.

Tutkimusalueella, jota kutsumme onnellisuuden ekonomiaksi, kysym-
me ihmisiltä mikä tekee heidät onnellisiksi ja tyytyväisiksi. He mainitsevat 
perusturvallisuuden, ruoan ja asunnon, terveyden jne. Mutta kun nuo pe-
rustarpeet on tyydytetty, tyytyväisyyden tuo suhteiden laatu sekä perheessä 
että laajemmassa yhteisössä. Onko meillä yhteinen elämän tarkoitus ja pää-
määrä? Voinko luottaa lähimmäisiini? 

Taloustieteen tarkoitus alunperin oli olla tiede siitä, miten maksimoi-
daan ihmisten hyvinvointi. Maksimoidaanko onnellisuus, jos ihmiset saavat 
entistä suuremman määrän hyödykkeitä tai isommat tulot? Todellisuudessa 
ihmisen tekee onnelliseksi hänen suhteidensa laatu.

Talous usein heikentää suhteiden laatua, kun se korostaa kilpailua, 
kulutusta tai muuttoa toisille paikkakunnille työn perässä. Pyrkiessämme 
maksimoimaan tulotasomme tai valinnanvapautemme voimme samalla hei-
kentää pitkäaikaisten ihmissuhteiden laatua.

Ison-Britannian hallituksessa on ministeri, jonka tehtäviin kuuluu yk-

PAUL MILLS
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sinäisyyden torjunta. Pyrkimys on edistää mielenterveyttä, josta on tullut 
aiempaa suurempi huolenaihe. Viimeisten 40-50 vuoden aikana hallituksen 
politiikka on tehnyt ihmisistä entistä yksinäisempiä muuttamalla heitä pai-
kasta toiseen ja korvaamalla perhe ja lähiyhteisö yhteiskunnan palveluilla. 
On kuviteltu, että ihmiset voisivat elää yksin ilman, että sillä olisi heihin 
erityistä vaikutusta, mutta yhtäkkiä huomataan, että tämä tuottaa julkiselle 
taloudelle valtavan menotaakan, johon meillä ei enää ole varaa.

Eliniän pituuteen vaikuttavat ruokavalio ja liikunta, mutta vielä pal-
jon enemmän ihmissuhteiden laatu perheissä ja yhteisöissä. Euroopassa pi-
simpään eletään Korsikassa ja Sisiliassa. Sikäläiset eivät ole eurooppalaisista 
rikkaimpia, eivätkä harrasta eniten liikuntaa, mutta heillä on muita  pitkä-
aikaisempia, syvempiä ja rikkaampia suhteita perheissään ja yhteisöissään. 
Läheisissä ihmissuhteissa jotain tapahtuu aivoissasi, mikä tuo myös fyysistä 
terveyttä.

Kuviossa 1 vertaillaan onnellisuuden ekonomiaa USA:n ja Ranskan 
välillä. Perinteiset hyvinvoinnin mittarit ovat bkt/asukas ja taloudellinen hy-
vinvointi. Elämään tyytyväisyys ei kasva niiden kasvaessa. Vaikka ihmiset 

Kuvio 1. Onnellisuus ja tyytyväisyys omaan elämään eivät nouse kansantuotteen tai taloudellisen 
hyvinvoinnin kasvaessa.
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ovat aineellisesti entistä rikkaampia, he ovat entistä vähemmän tyytyväisiä 
siihen, mihin yhteiskunta on menossa, asemaansa yhteisössä ja ihmissuh-
teisiinsa.

Kaiken tarkasteleminen suhdelinssin läpi on hedelmällistä taloudel-
lisesti ja poliittisesti. Se tuo käyttökelpoisia näköaloja. Jubilee Centre’ssä 
perustamme sen kristilliseen ajatteluun1, mutta ei tarvitse olla kristitty hy-
väksyäkseen suhteiden merkityksen. Keskittyminen suhteisiin on radikaa-
listi erilainen poliittisen ajattelun tapa. Yleensä asetetaan vastakkain yksilön 
oikeudet ja vapaudet ja toisaalta yhteiskunnan ja valtion asettama järjestys 
ja velvollisuudet. Keskittyminen suhdepääomaan ei ole vasemmistolaista tai 
oikeistolaista. Jos oikeisto painottaa vapautta ja vasemmisto tasa-arvoa, suh-
deajattelu etsii veljeyden mahdollisuuksia. 

Suhteet EU:ssa

Kirjamme Confederal Europe2 perustuu suhdeajatteluun. Havaitsimme, että 
keskinäiset suhteet EU:ssa eivät toimi onnellisesti. Toimimattomia suhteita 
on kansan ja niiden välillä, joita he pitävät hallitsevana eliittinä, velkoja- ja 
velallismaiden välillä, nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä, pitkään asu-
neiden ja maahanmuuttajien välillä. Puhumattakaan Brexitistä... 

Nämä epäonnistuneet suhteet oirehtivat eri tavoin. EU-projektilta 
puuttuu yhteinen visio. On kovin vähän halua auttaa toisia, kuten Kreikkaa 
velkakriisissä tai Italiaa nuorisotyöttömyydessä. Pääoman ja osaavan työvoi-
man muutto korkean riskin maista matalan riskin maihin jatkuu. Näyttää 
puuttuvan poliittista tahtoa puuttua perheiden kriiseihin ja väestön vähene-
misen kriiseihin tai vähentää tulevien sukupolvien velkataakkaa.

Väestö vähenee monessa EU-maassa (kuvio 2). EU-alueella kuoli 
vuonna 2015 enemmän ihmisiä kuin syntyi. Kuviossa 3 esitetään Saksan 
aleneva väestökehitys korkean maahanmuuton ja matalan maahanmuuton 
skenaarioissa.
1 Jeesus ja myös Vanha Testamentti painottaa keskeisesti suhteita: rakasta Jumalaa - rakasta lähim-
mäistäsi. Matt. 22:34-40, 5.Moos.6:5, 3. Moos. 19:18
2 David John Lee,Paul Mills, Michael Schluter: A Relational Economic Plan. Confederal Europe,   
 Strong Nations, Strong Europe, Sallux Publishing, 2nd edition 2018.
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Kuvio 2. Syntyvyys on suurimmissa jäsenmaissa alle väestön uusiutumisen rajan. 

Kuvio 3. Ennakoitu väestön väheneminen Saksassa  korkean maahanmuuton ja matalan maahanmuu-
ton skenaarioissa.
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Vähenevästä työvoimasta seuraa ongelma. Hallitukset ovat tehneet 
suuria lupauksia erityisesti eläkeläisille ilman, että olisivat turvanneet niiden 
rahoituksen. Lupaukset on tehty oletuksella, että väestön määrä ja tuotta-
vuus kasvavat. 

Kuviossa 4 esitetään nykyiset julkisen talouden velat sinisellä palkilla 
ja vastuut eläkkeistä punaisella palkilla. Normaalisti keskitymme siniseen 

Kuvio 4. Nykyisten julkisten velkojen suhde bkt:een sinisellä ja tulevien vastuiden suhde kansantuot-
teeseen punaisella. Lähde: Jagadeesh Gokhal: ”Measuring the Unfunded Obligation of European 
Countries” ja IMF.

palkkiin, eli nykyisiin velkoihin, jotka ovat yleensä 60-100% suhteessa kan-
santuotteeseen. Vastuut eläkkeistä, joihin ei ole kerätty rahaa, ovat paljon 
nykyvelkoja suuremmat, kuten myös kuvio 5 kertoo. Ilman väestönkasvua 
ja tuottavuuden kasvua eläkelupauksia ei kyetä kattamaan.
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Suhdeajattelu poliittisessa taloustieteessä

Suhteiden laatua voidaan mitata suhteiden suoruuden, läheisyyden, jatku-
vuuden, säännöllisyyden ja moniulotteisuuden, tasavertaisuuden ja jakami-
sen perusteella. 

Suhteiden tasavertaisuudesta ja läheisyydestä nousee periaate, että pää-
tökset on tehtävä niin lähellä kuin mahdollista niitä, joita päätökset koske-
vat. Vallan hajautuksesta mahdollisimman paikalliselle tasolle seuraa osalli-
suus, todellinen subsidiariteetti eli lähivastuu. Vallan on noustava kansasta 
niille, jotka hallitsevat. Mitä läheisempänä tämä suhde voidaan pitää, sitä 
paremmin kansalaiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan edustajiinsa.

Pitää siis olla todella hyvät perusteet aina, kun valtaa siirretään ylöspäin 
paikallistasolta aluetasolle, alueilta maakunnille, edelleen valtiolle tai kan-
sainvälisille organisaatioille.

Vallan hajautuksen tarvetta korostaa myös yhteisyys, ajatus yhdessä jae-
tuista päämääristä, yhteisestä uskosta, yhteisistä oletuksista. Yhteisyys on vah-
vinta paikallistasolla ja heikkenee alue-, maakunta- ja valtiotasolle mentäessä.

Kuvio 5. Julkiset eläkevastuut prosentteina bkt:sta.
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Ihmisten välistä yhteisyyttä edistää parhaiten vapaaehtoinen yhteistyö, 
ei pakotettu samankaltaisuus.

Vallan hajautus varjelee keskitetyltä vallalta, joka voi suuntautua pa-
haan. 

Isot monesta kansasta koostuvat valtiot ovat yleensä hallittavissa vain 
tyrannialla. Kiinaa näyttää uhkaavan hajoaminen seuraavan sukupolven 
aikana, koska yhden lapsen politiikka on tuhonnut sen väestökehityksen. 
Väestö vanhenee hyvin nopeasti, mikä luo suuria paineita taloudelle. Kiinan 
sisäinen velkaantuneisuus on samalla tasolla kuin korkean tulotason mais-
sa, vaikka se on keskituloinen maa. Valtion täytynee tulevassa talouskriisissä 
kansallistaa lähes kaikki ja julkisen järjestyksen ylläpitämistä pitää tiukentaa.

Markkinat sopeutuvat keskusvaltaa nopeammin muutoksiin ja infor-
maatioon ruohonjuuritasolla. Hajauttaminen tekee asioiden hoitamisesta 
ketterämpää ja joustavampaa. Jos jokin menee pieleen, se on helpompi kor-
jata kuin keskusvallan virheet.

Kansallisvaltiokin on toki epätäydellinen ja siitä voi tulla kansalliskiih-
koisen palvonnan kohde. Samalla se kuitenkin on paras saatavilla oleva turva 
keskitettyä tyranniaa vastaan.

EU:n liittovaltiokehitys pysäytettävä

EU perustettiin alun perin oikeille ja hyville pyrkimyksille lisätä kansojen 
yhteistyötä, etteivät varsinkaan Ranska ja Saksa koskaan enää sotisi toisaan 
vastaan. 

Tämä hieno idealistinen visio sai tukea niiltä eturyhmiltä, jotka koros-
tivat geopoliittista voimaa. Heidän mukaansa Eurooppa voi kilpailla USA:n 
ja Kiinan kanssa vain, jos siitä tulee valtio ja 500 miljoonan ihmisen markki-
na-alue, joka kykenee pomoilemaan maailmassa. Tämän pyrkimyksen mu-
kaisesti valtaa on liu’utettu keskitettyyn järjestelmään etäämmäksi kansoista, 
mikä on johtanut kansojen välisten suhteiden ongelmiin.

Hyvien suhteiden jälleenrakentamiseksi pitää palata takaisin alkuperäi-
seen, jollainen EU oli 1970-luvulla, eli itsenäisten valtioiden yhteisöön, joka 
harjoitti yhteistyötä yhteisten taloudellisten, puolustuksellisten ja muiden 
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei pidä pakottaa 27 hyvin erilaista jäsenmaata 
samankaltaistaviin isoihin projekteihin.

Kuvaamme eroa käsitteillä ”federalistinen” valtio (joka pyrkii keski-
tettyyn liittovaltiomaiseen valtaan) ja ”konfederalistinen” (joka tarkoittaa 
itsenäisten yhteistyötä tekevien kansojen yhteisöä, jossa valta on hajautettu). 
Termit voivat olla eri kielissä erilaisia. Tarkoitus on ilmaista, ettei EU:sta ha-
luta valtiota vaan valtioiden yhteistyöalustaa. Ei esimerkiksi haluta yhtenäistä 
ulkopolitiikkaa, koska on joitain EU-maita, joilla on lämpimämmät suhteet 
vaikkapa USA:an tai Venäjään kuin muilla. Yhteisen kannan hakeminen on 
vaikeaa, aiheuttaa ristiriitoja  ja johtaa epämääräisiin kompromisseihin.

Konfederalistiseen eli valtioliiton suuntaan siirryttäessä pitäisi määri-
tellä uudelleen unionin tarkoitus. Perussopimuksessa määriteltäisiin unioni 
itsenäisten valtioiden liitoksi eikä liittovaltiomaiseksi rakenteeksi. Yhteistyö-
tä voidaan edelleen kuvata ”yhä syvemmäksi”, ja yhteisöä voidaan yhä nimit-
tää ”unioniksi”, kunhan se tarkoittaa kansojen yhteistyötä eikä rakenteiden 
yhdentämistä. On pidettävä selkeänä, että perusta ovat kansallisvaltiot, joilla 
on päätösvalta ja hyvät keskinäiset suhteet, ei EU:n keskusvalta.

Kiistoja lievittäisi, jos EU:n politiikan keskiössä olisivat sisämarkkinat, 
joissa tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden ohella jäsen-
valtiot kontrolloisivat työvoiman liikkuvuutta, sekä puolustusyhteistyö ja pa-
kolaisvirtojen hallinta yhteisillä ulkorajoilla. Keskeistä olisi löytää oikeuksien 
tasapaino ja hyvät suhteet maahanmuuttajien ja taloudellisesti haavoittuvas-
sa asemassa olevien kansalaisten kesken. Rahoitusta ja investointeja voitaisiin 
koordinoida sen sijaan, että lainataan rahaa ydinalueelta reuna-alueille.

Mikään näistä ei sulje pois läheisempää unionia tulevaisuudessa, vaan 
asettaa yhdentymisprosessin tiukemmin äänestäjilleen vastuussa olevien 
kansallisten parlamenttien valvontaan.

Se tarkoittaisi lähivastuu-periaatteen vahvistamista ja EU:n keskushal-
linnon tehtävien karsimista. Silloin EU-sääntelyä ei pidettäisi vieraana puut-
tumisena kansallisiin etuihin, vaan kansalliset parlamentit voisivat nykyistä 
rakentavammin osallistua EU-tason politiikkaan ja samalla avautuisi uusia 
mahdollisuuksia myös alueiden väliselle yhteistyölle.
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Suhdeajattelu yritystoiminnassa

Suhdeajattelu muuttaa tapaa ajatella sitä, miten yrityksiä pitäisi johtaa. Pi-
tääkö yritysten tavoitella maksimaalista voittoa osakkeenomistajille? Alun 
perin yritysten piti olla yhteistä hyvää eikä yksityistä voittoa varten. Yritykset 
toimivat paremmin, jos niiden johto ei keskity lyhytjänteiseen voitontavoit-
teluun vaan pitkäjänteisesti huolehtii suhteistaan työntekijöihinsä, alihank-
kijoihinsa ja asiakkaisiinsa. Lahjakkaat työntekijät vaihtuvat turhan usein, 
jos he eivät koe työtään mielekkääksi, saa kouluttautua ja kehittyä. Pitkän 
aikavälin menestys seuraa pitkäaikaisista investoinneista hyviin suhteisiin.

Yritykset ovat olemassa nykymuodossaan ja -laajuudessaan ainoastaan 
osakkeenomistajille myönnetyn vastuurajauksen myötä. Osakeyhtiön osak-
kaat eivät joudu korvaamaan yhtiön tappioita konkurssissa. Tämän edun 
tarjoaa osakkeenomistajille yhteiskunta, joka saa siitä oikeuden määrittää 
sitä, miten yhtiö kohtelee osakkaitaan ja kumppaneitaan suhteiden verkos-
sa. Valtio voi esimerkiksi rohkaista sijoittajien pitkäjänteistä sitoutumista 
yrityksiin. On teknisesti mahdollista antaa bonusosinkoja pitkäaikaisille 
osakkeenomistajille, tai painottaa osakkeenomistajien äänivaltaa pitkäaikai-
suuden hyväksi. Yli kahden vuoden omistuksesta voisi palkita uusien osak-
keiden annilla ilman veroseuraamuksia.

Osakkeenomistajien suorittamaa yrityshallinnon seurantaa pitäisi kan-
nustaa ja lisätä osakeomistuksen läpinäkyvyyttä. Osakkeiden omistajat pitää 
aina voida tunnistaa heidän asuinpaikastaan riippumatta. Bonuksia pitäisi 
yritysjohdolle maksaa vasta pitemmän ajan jälkeen, jotta johtajilla olisi vä-
hemmän kannustimia ottaa lyhytaikaisia suuria riskejä. Bonuksia ei pitäisi 
maksaa laisinkaan tuloksen ollessa huono. 

Yritysten integroidusta raportoinnista pitäisi tehdä eurooppalai-
nen standardi, jossa eri mittareilla mitattaisiin suoraan suhteiden laatua 
asianosaisten välillä. Ajatus yhteiskuntavastuullisesta integroidusta rapor-
toinnista sai alkunsa Etelä-Afrikassa (King III Corporate Governance Code) ja 
sitä edistää kansainvälisesti  International Integrated Reporting Council. EU 
on ottanut askelia tähän suuntaan 2016 direktiivillä muiden kuin taloudel-
listen tietojen julkistamisesta.
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Integroituun raportointiin pitäisi liittää vaatimus suoraan mitata suh-
teiden laatua. Se todennäköisesti edistäisi tuottavuutta ja innovaatioita ja 
saisi yritysten yhteiskuntavastuussaan poistamaan mm. liialliset palkkaerot, 
ylityöt, nollatuntisopimusten väärinkäytön ja myöhästelyn alihankkijoille 
maksettaessa.  Eurooppalainen virasto, jolle annettaisiin tehtäväksi arvioida 
yritysten suhteita, voisi edistää tavoitteiden saavuttamista, kuten myös yh-
teiskuntavastuujohtaja yrityksen hallituksessa.

Yhtiön toimintaan osallisten riskiä pitäisi tasapainottaa edellyttä-
mällä heidän parempaa edustustaan yhtiöiden hallituksissa ja asettamalla 
konkursseissa suurten velkojien sijaan etusijalle pienet velkojat, asiakkaat, 
paikallinen yhteisö, alihankkijat ja työntekijät. Yhtiön hallituksessa pitäisi 
olla asianosaisten suhde-edustaja. Vuosittain EU:ssa 200 000 yritystä me-
nee konkurssiin. Näissä on yhteensä 1,7 miljoonaa työpaikkaa. Kansalliset 
konkurssilainsäädännöt eroavat toisistaan. Nykyisin tyypillisesti pankeilla ja 
muilla omaisuusperusteisilla lainanantajilla on etusija pesänselvittäjän palk-
kioiden jälkeen. Etusijan antaminen pienemmille toimijoille vähentäisi so-
siaalisia haittoja.

Voitaisiin myös paremmin kontrolloida yhtiöiden yhteensulautumisia, 
jos osakkeenomistajien edut olisivat laajemmin edustettuina yrityksen hal-
linnossa. Usein yritysjohto haluaa omien etujensa vuoksi entistä laajemman 
yrityksen johdettavakseen, vaikka osakkeiden arvo laskisi ja osakkeenomis-
tajat kärsisivät.

Nykyinen EU-sääntely pyrkii ensisijaisesti varmistamaan toimivan kil-
pailun yhtiöiden yhteensulautumisten jälkeen. Yhteensulautumiset kuiten-
kin harvoin harvoin hyödyttävät osakkeenomistajia tai kansalaisia. Yritysten 
sulautumisprosesseista syntyviä monikansallisia yritysjättejä on kansallisval-
tioiden vaikea säännellä. Kielteisten vaikutusten poissaolon lisäksi pitäisi 
myös vaatia osoittamaan, että yhteensulautumisesta on osoitettavissa olevia 
myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
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Suhdeajattelu perheissä ja lähiyhteisöissä

Tarve tukea perheiden ja yhteisöjen koossapysymistä kasvaa. Miten löytää 
keinoja edistää perheiden ja sukujen asumista samalla seudulla – juurtumista 
yhteen? Singapore esimerkiksi antaa verovähennyksiä, jos lapset asuvat lä-
hellä vanhempiaan. Ajatus on, että silloin lapset huolehtivat paremmin van-
huksistaan ja panostus maksaa itsensä takaisin, kun julkinen sosiaalitoimi ja 
terveydenhuolto rasittuu vähemmän.

Kyse ei ole vain ydinperheistä, vaan laajemmasta lähisuvusta, lähiyhtei-
söstä: millaiset suhteet ovat naapureihin, miten yksinäiset otetaan mukaan, 
miten yksinäisyyttä helpotetaan, miten muukalaiset toivotetaan tervetulleik-
si? Suvulle ja lähiyhteisöille pitäisi antaa enemmän mahdollisuuksia keski-
näisapuun, jotta julkiset hyvinvointikustannukset pienenisivät.

Työvoiman liikkuvuus aiheuttaa myös haitallisia seurauksia ja kustan-
nuksia. Perinteinen neoklassinen talousmalli haluaa ihmisten muuttavan 
mahdollisimman helposti työn perässä. Siksi halutaan vuokra-asuntomark-
kinat, jotta asuntoa voi vaihtaa helposti. Se voi olla lyhyellä aikavälillä talou-
dellisesti tehokasta, mutta pitkällä aikavälillä se rikkoo sukupolvien väliset 
perhesiteet ja sosiaalisen tuen, ja johtaa juurettomuuteen ja yksinäisyyteen. 

Muutot voivat olla hyväksi yrityksille, mutta hyvinvointikustannuk-
set siirtyvät yhteiskunnalle. Jotkin yritykset Isossa-Britanniassa tajuavat tä-
män ja tarjoavat työtehtävien vaihtoa yrityksen sisällä, jotta työntekijöiden 
ei tarvitse uralla edetessään muuttaa satojen kilometrien päähän ja jättää 
perheensä, sukunsa, ystävänsä ja sosiaaliset suhteensa. Jopa Ison-Britannian 
puolustusministeriö on ymmärtänyt, että jos se siirtää henkilöstöään ja hei-
dän perheitään paikasta toiseen joka toinen vuosi, siitä seuraa krooninen 
avioero-ongelma armeijan henkilöstössä. 

Suhdeajattelu auttaa löytämään keinoja, miten antaa perhesiteille 
enemmän painoa hyvinvointipalveluissa. Se tuo ilmi tarpeen puhua toisil-
leen, syventää suhteitaan ja osoittaa anteeksiantoa.

Yhteisötaloudelle, kuten osuustoiminnalle, kannattaa luoda mahdol-
lisuuksia. Yhteisöt voivat olla tehokkaita keräämään ja jakamaan resursseja 
jäsenten kesken. Ne voivat luoda ja rahoittaa yrityksiä ja hoitaa omaisuutta, 
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työllistää ja tarjota katon pään päälle, hoitaa vanhuksia ja sairaita. Ne kyke-
nevät torjumaan taloustaantumien seurauksia paremmin kuin ydinperheet. 
Niillä voi olla merkittävä rooli julkisten palvelutuottajien rinnalla myös kou-
lutuksessa.

Yhteisöjä, kuten laajennetut perheet tai ”jaetun tulevaisuuden verkos-
tot”, voitaisiin tukea verohuojennuksin, jotka rohkaisisivat osakkaita sijoitta-
maan osuustoiminnallisiin rahastoihin, joilla esimerkiksi hankittaisiin asun-
toja tai alennettaisiin vakuutusmaksuja. Pitkällä aikavälillä tämä vähentäisi 
julkisten palvelujen tarvetta ja siitä johtuvaa tarvetta kasvattaa julkista velkaa.

Veljeys

Laadukkailla suhteilla on ratkaiseva merkitys poliittiselle sopusoinnulle ja 
hyvinvoinnille. Suhdeajattelun mukaan suhteet voivat olla terveitä samal-
la tavalla kuin voi olla terve sielu terveessä ruumiissa. Edistys, tuottavuus 
ja onnellisuus riippuvat pitkälti rakenteista, jotka edistävät hyviä suhteita. 
Suhteiden laatu Euroopassa – perhesuhteista valtioiden välisiin suhteisiin 
– muodostaa olennaisen mitattavissa olevan pääoman muodon, joka on 
kestävän kehityksen ja edistyksen perusta kaikilla elämän alueilla ja tasoilla – 
rahoituksessa, politiikassa, kulttuurissa ja ympäristön suojelussa.

Lähes kaikki hyvän yhteiskunnan määritelmät korostavat suhteiden 
laatua, kuten luottamusta, uskollisuutta, kiintymystä, rehellisyyttä ja vasta-
vuoroisuutta – ominaisuuksia, jotka ovat myös kestävän yritystoiminnan ja 
tehokkaan julkisen palvelutuotannon perustana. Siksi sellainen poliittinen 
ja taloudellinen lähestymistapa, joka rakentaa eikä heikennä suhteiden inf-
rastruktuuria, voi olla avain Euroopan tulevaisuudelle.

Veljeys – tämä laiminlyöty valistuksen ajan arvo – on ollut Euroopan 
juutalaisten ja kristillisten perinteiden ytimessä.  Suhteiden hoitaminen yh-
teisöjen tasolla luovasti ja tehokkaasti on inspiroinut yhteiskunnallisia inno-
vaatioita, joita Eurooppa on antanut maailmalle, kuten demokraattinen hal-
lintojärjestelmä, ihmisoikeuksien käsite, osakeyhtiömuoto ja ero säädös- ja 
tapaoikeuden välillä. Tämän veljeyden perinteen heikkeneminen on jättänyt 
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Eurooppaan aukon, jota vapaus ja tasa-arvo eivät yksin pysty täyttämään.
Suhdeajattelu mahdollistaa vastakohtien sovittelun. Se tunnustaa sa-

manaikaisesti sekä yksilön että yhteisön oikeudet ja velvollisuudet, vapau-
den ja vastuun, yhteistyön ja kilpailun – osoittamalla, että näiden ihanteiden 
toteuttamisesta pitää neuvotella todellisissa suhteissa, joita vievät eteenpäin 
suoruus ja vuorovaikutuksen syvyys, reiluus ja yhteensovitus. Näin se korjaa 
oikeuksiin pohjaavan kielenkäytön, joka asettaa yksilön vaateet yhteiskun-
nalle keskiöön. Suhdeajattelusta on mahdollista johtaa joukko suhdearvoja:

Suhdearvoja Euroopalle

 • Vapaus, tasa-arvo, totuus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus saavat
  arvonsa vain suhteissa toisten kanssa3.
 • Suhteet ovat identiteetin, oppimisen, mahdollisuuksien, saavutus- 
  ten ja hyvinvoinnin perusta.
 • Koska suhteiden laatu vahvasti vaikuttaa ihmisiin ja instituutioihin,
  suhdepääoma on ensisijainen arvon lähde.
 • Hyvä yhteiskunta yhdistää jäsenensä tavoilla, jotka rohkaisevat todel-
  lista keskinäisyyttä, läpinäkyvyyttä, keskinäistä ymmärrystä ja rei- 
  luutta sekä yhteisymmärrystä päämääristä.
 • Kaikkia ihmisiä pitää kohdella puolueettomasti ja suosimatta 
  lain edessä ja heidän yhtälaista ihmisarvoaan kunnioittaen. 
 • Kestävässä yhteiskunnassa yksilöiden, yhteisöjen, instituutioiden  
  ja kolmansien osapuolten oikeudet on pidettävä tasapainossa yli yh-
  teiskunnan verkkojen, jotka pitävät sisällään tulevat sukupolvet.
 • Kun suhteet rikkoutuvat yksilöiden ja kansojen välillä, on haettava  
  pidättyvyyttä ja sovintoa, ei erillisyyttä tai väkivaltaa.

3 Ja kristillisessä katsannossa suhteessa Jumalan kanssa.
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6. Miten pelastaa EMU?
 

Edellä kuvailemani suhdeajattelu antaa mahdollisuuden pelastaa euroalue. 
Tilastojen mukaan solidaarisuus EU-maiden välillä on vähenemässä. Ilman 
merkittäviä muutoksia edessä on pitkä ajanjakso, jota leimaa korkea velkai-
suus (kuvio 1), matala talouskasvu sekä korkea työttömyys. Lisäksi suurta 
osaa väestöstä kohtaa elintason aleneminen tai jäätyminen nykytasolle sekä 
julkisten palvelujen karsiminen. Tästä seuraa levottomuuksien aalto, ja luul-
tavasti sekä äärioikeisto, että -vasemmisto vahvistuvat.

Viiden puheenjohtajan raportti 2015 sanoo suoraan, että vastaus Eu-
roopan talousvaikeuksiin on talous-, rahoitus-, fiskaali- ja poliittinen unio-
ni. Fiskaaliunioni tarkoittaa kasvavaa yhteistä verotusta ja budjettia. ”Kaikki 
neljä unionia ovat riippuvaisia toisistaan. Tämän vuoksi niitä tulee kehittää 
samanaikaisesti ja kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden on osallistuttava kaik-
kiin unioneihin.”1

Pyrkimys Euroopan kansojen väliseen yhä syvempään valtiolliseen 
liittoon ei kuitenkaan heijasta niitä todellisia suhteita, joita eurooppalaiset 
kokevat keskenään. Vuorovaikutuksen ja keskinäisyyden tuntemisen sijaan 
eurooppalaisia pyritään sitomaan yhteen poliittistaloudellisilla rakenteellisil-
la siteillä. Erityisesti seuraavat neljä huonosti toimivaa suhdetta vievät pohjaa 
pois EU-projektilta vaikuttaessaan hyvinvointiin ja kansalaismielipiteisiin:
 • Suhteet, jotka sitovat kansoja yhteisen valuutan kautta
 • Suhteet velkojien ja velallisten välillä
 • Suhteet pääoman tarjoajien ja käyttäjien välillä
 • Suhteet, joilla ihmiset, mukaan luettuina maahanmuuttajat, liittyvät
  poliittiseen järjestelmään.

1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fi.pdf



84

Jokainen EU-kansalainen on sidoksissa ainakin kolmeen näistä suh-
teista.

Nykyisellä tavalla rakennettuina nuo suhteet aiheuttavat merkittävää 
vieraantumista ja epäluuloa toimijoiden välillä ja heikentävät juuri niitä sosi-
aalisia suhteita, jotka olisivat erityisen tärkeitä heikentyvän julkisen talouden 
aikana korvaamaan puuttuvaa rahoitusta eläkkeisiin, hyvinvointipalveluihin 
ja terveydenhuoltoon.

Nämä suhteet ovat perusta ja ne on tärkeä saada kuntoon. Jos ne tuot-
tavat epäoikeudenmukaisuuden, puutteen tai epätoivon kokemuksia, on 

Kuvio 1. Julkisen velan suhde kansantuotteeseen on kasvanut monissa EU:n jäsenmaissa
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vaikea toteuttaa mitään yhteistä poliittista projektia, kuten eurooppalaista 
yhdentymistä.

Yhteisen valuutan piti edistää taloudellista ja poliittista unionia, mut-
ta se on siirtänyt valtavasti resursseja heikommista vahvempiin talouksiin 
(kuvio 2). Siitä on seurannut vaarallisen korkea työttömyys, erityisesti nuo-
risotyöttömyys (kuvio 4). Se on vaikeuttanut kansallisia velkaongelmia ja 
tuominnut eräät maat äärimmäisen tiukkaan julkiseen talouteen.

Tälle vaihtoehtona esitetylle eurosta eroamiselle ei ole tarkoituksella 
luotu sääntöjä. Eron mahdollisuus toisi riskilisän heikoimpien maiden kor-
koihin. Korot nousisivat, koska mahdollisen euroeron tuoma devalvaation 
riski pitäisi ottaa niissä huomioon. 

Perussopimuksissa voisi toki olla laillinen mekanismi euroerolle kriisin 
ja sopimuksettoman euroeron välttämiseksi. Siinä on kuitenkin iso kysy-
mysmerkki. Jos euroero mahdollistettaisiin, niiden maiden, joiden odote-
taan joutuvan eroamaan ensimmäisinä, velkakirjojen korot nousisivat. Esi-
merkiksi Portugalin korot kaksinkertaistuisivat ja Italian korot nousisivat 
kolmesta 6-7 prosenttiin. Pääomapako todennäköisesti edistäisi eroa, vaikka 
maa haluaisi jäädä yhteisvaluuttaan.

Nykyisten euromaiden joukkoa ei pitäisi laajentaa, vaikka kaikki 
Tanskaa lukuunottamatta ovat velvoitetut siirtymään yhteisvaluuttaan. Jos 
euroalue haluttaisiin purkaa, pitäisi jäsenmaille sallia oma valuutta ja jous-
tava valuuttakurssi vaihtotaseen nopeaksi korjaamiseksi. Tällöin yhteisellä 
päätöksellä korvattaisiin euro vaihtoehtoisella valuuttakurssin koordinaa-
tiolla. Kilpailukykyisimmät eroaisivat ensin yhteisvaluutasta jättäen euron 
heikompien maiden yhteisvaluutaksi. EKP:n pitäisi valvoa euroalueen pur-
kamisen suunnittelua, valmistelua ja toimeenpanoa, ja säilyä kaikkien aiem-
min euroalueeseen kuuluneiden maiden keskuspankkina, joka valvoisi uutta 
rahajärjestelmää.
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Kuvio 2. Target2-maksujärjestelmän saatavien kehitys osoittaa, että pääomia on virrannut sekä Italiasta 
(vihreä käyrä) että Espanjasta (punainen käyrä) Saksaan (sininen käyrä yllä). Saksalla on kumuloitunei-
ta saamisia lähes 1000 miljardia euroa.

Kuvio 3. Työn yksikkökustannusten kehitys Euroopassa. Italiasta on tullut hyvin kilpailukyvytön.
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Yhteinen valuutta ja talouden hauraus

Euron ongelma on, että se on luotu velkavetoiselle rahoitusjärjestelmälle, 
joka on hyvin riippuvainen pankeista. Velka on lopulta orjuutta. Siksi pitää 
edistää sellaisia rahoitusvaihtoehtoja, jotka eivät perustu velkaan. 

Maastrichtin sopimus oletti valuuttaliiton toteutuvan riittävän saman-
kaltaisten talouksien kesken, jotka harjoittaisivat vastuullista budjettipoli-
tiikkaa. Todellisuudessa euroa vietiin eteenpäin, vaikka osa maista ei täyttä-
nyt ennakkoehtoja ja lähes kaikkien oli paljon helpompi luvata vastuullista 
taloudenpitoa kuin toteuttaa sitä. 

Italia ja Belgia otettiin mukaan sillä perusteella, että niiden alijäämät 
olivat siihen aikaan pienentymässä. Kreikan osalta ehtoja ei seurattu 2001. 
Lisäksi EMU:n sääntöjä rikottiin nopeasti. Sääntöjä ei sovellettu Ranskaan 
ja Saksaan 2004, kun ne rikkoivat budjetin alijäämäsääntöjä ja niitä olisi pi-
tänyt sakottaa. 2009 kriisissä lähes kaikki maat ylittivät 3% alijäämän rajan.
Jäsenyysehdot olivat nekin väärin aseteltuja ja keskittyivät vääriin asioihin. 
Esimerkiksi yksityisen talouden velka ei ollut mukana kriteereissä.

Perinteinen talous- ja rahaliitto EMU:n kritiikki lähtee siitä, että jä-
senmaat eivät muodosta ”optimaalista valuutta-aluetta”. Se tarkoittaa, ettei 
niiden talousjärjestelmillä ole tarpeeksi yhteistä ja niiden kulttuuri ja kasvu-
malli on erilainen. Tällaiset erot ovat melko pysyviä. Kulttuurit vaikuttavat 
talouteen. Huolimatta 150 vuoden poliittisesta liitosta, yhteisestä rahasta ja 
tulonsiirroista, Etelä-Italia on edelleen köyhempi ja kulttuurisesti erillinen 
Pohjois-Italiaan nähden.

Järjestelmässä on deflatorinen vire, koska alijäämämaita rangaistaan, 
muttei liiallisen ylijäämän maita. Pitäisi säätää symmetrinen sääntö vaihto-
taseeltaan ylijäämäisille ja alijäämäisille talouksille. Nykyinen liiallisen ylijää-
män raja on 6% bkt:sta, kun budjettialijäämää sallitaan vain 3%. Liiallisista 
ylijäämistä pitäisi rangaista samassa suhteessa kuin alijäämistä. 

On toki vaikea nähdä, mitä Saksa voisi tehdä pienentääkseen ylijää-
määnsä. Se voisi tehdä enemmän julkisia investointeja, esimerkiksi heikos-
sa kunnossa oleviin puolustusvoimiinsa, mutta se ei voi määrätä saksalaisia 
työnantajia nostamaan työntekijöiden palkkoja 20 prosentilla ja näin teke-
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Kuvio 4. Nuorisotyöttömyys Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa on paljon euroalueen keskiarvoa 
korkeammalla.

Kuvio 5. Työttömyys euromaissa (tumman siniset palkit), maissa, joiden valuutta on sidottu euroon 
(vaalean siniset palkit) ja kelluvan valuutan maissa (vihreät palkit).
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mään itsestään kilpailukyvyttömiä vain saadakseen viennin ylijäämää pie-
nemmäksi. Näin ollen Saksa on hankalassa tilanteessa, lukittuna aliarvostet-
tuun valuuttakurssiin. Maa kerää valtavia säästöjä ulkomailta.

On etsittävä keinoja, joilla taataan, että vaihtotaseeltaan ylijäämäi-
set maat rohkaisevat kansalaisiaan ja yrityksiään lisäämään tuontia niiltä 
eurooppalaisilta naapureiltaan, joiden vaihtotase on alijäämäinen. Se toisi 
työllisyyttä alijäämämaihin, rakentaisi vahvempia suhteita eurooppalaisten 
markkinoiden välille ja vähentäisi velkavirtoja maiden välillä.

Jäsenmaat eriytyneet

Euroon liittymisen jälkeen maat ovat eriytyneet tuottavuuden kasvussa (ku-
vio 3). Euromaat, joissa tuottavuus on kasvanut nopeasti, mutta hinnat ja 
palkat pysyneet suhteellisen vakaina, ovat saaneet vientiteollisuudelleen mer-
kittävää hyötyä aliarvostetusta valuutasta. Maat, joissa tuottavuus on kasva-
nut hitaasti, ovat kärsineet yhä yliarvostetummasta vaihtokurssista.

On arvioitu, että vuosina 1999-2008 ”saksalainen euro” oli noin 20% 
aliarvostettu ja ”espanjalainen euro” noin 50% yliarvostettu. Saksa on hyö-
tynyt tilanteesta vuosina 2002-2015 yhteensä arviolta yli 1500 miljardia eu-
roa. Siihen verrattuna Kreikan ja muiden eteläisten maiden tukipaketit ovat 
olleet pieniä.

Tämän epätasapainon takia talouskriisi kohtasi kovimmin heikoimpia 
maita, eli eurojäsenyys kasvatti ongelmaa.

Menestyvästä pohjoisesta etelään lainatut eurot lisäsivät kulutusta, 
kiinteistöjen rakentamista ja sijoitustoimintaa sen sijaan, että ne olisivat 
kasvattaneet tuotantokykyä. Edullisesti tarjotut lainat synnyttivät kiinteis-
tökuplia Espanjassa ja Irlannissa. Eurolainat toivat myös palkkojen nosto-
painetta taloudellisesti heikommissa maissa, mikä edelleen vähensi niiden 
kilpailukykyä.

Euron piti saada talouksia lähestymään toisiaan yhteisen talouspolitii-
kan kautta ja käymään enemmän kauppaa keskenään. Näin ei ole tapahtu-
nut. Euro ei ole johtanut jäsenvaltioiden talouksien lähentymiseen. Olemme 
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nähneet suuria eroja tuottavuudessa ja palkkakehityksessä. Euro ei ole myös-
kään lisännyt blokin sisäistä kauppaa sen enempää kuin kauppa on kasvanut 
muissa osissa maailmaa.

Muu maailma on itse asiassa saavuttanut enemmän kiinnittämättä 
valuutan arvoa. Australialla ja Uudella Seelannilla on eri valuutat, mutta 
ne ovat lähentyneet enemmän toisiaan ja lisänneet keskinäistä kauppaansa 
enemmän kuin EU-maat. Siihen ei tarvita yhteistä valuuttaa.

Sen sijaan euro on edistänyt hintakuplia asuntomarkkinoilla niissä 
maissa, jotka ennen olivat korkean inflaation maita, kuten Irlanti ja Espanja.
Heikommilla euromailla ei talouskriisin iskiessä ollut mahdollisuutta ta-
sapainottaa talouttaan, kun niiden valuutan arvo ei laskenut. Toisin kävi 
Isossa-Britanniassa 2016 kansanäänestyksen jälkeen. Punta halpeni, mutta 
palkat pysyivät samoina, tuontitavarat kallistuivat, mutta sitä korvasi vienti-
tuotteiden halpeneminen ja niiden parempi menekki.

Euromaissa palkkojen ja hintojen alentaminen on vaikeaa, koska koti-

Kuvio 6. Kuka on myynyt ja kuka ostanut Italian valtionvelkaa vuoden 2015 jälkeen? EKP on ostanut 
lähes kaiken.
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talouksien velat säilyvät euromääräisesti samoina. Tällaisessa tilanteessa ku-
kaan ei ole valmis alentamaan palkkaansa. Myös kokonaiskysyntä laskisi ja 
sen myötä verotuotot. Tästä taas seuraisi painetta valtion ja kuntien budjet-
teihin, mikä johtaisi nopeasti kasvavaan velanottoon, hitaaseen elpymiseen 
tai suoraan taantumaan. Kreikan talous taantui ja on yli neljänneksen pie-
nempi kuin ennen 2008 kriisiä. Taantumassa työvoima, maa ja rakennukset 
ovat vajonneet pois hyötykäytöstä. Kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen 
Kreikan työttömyys on 25% ja Espanjan 22,5% (kuvio 5). 

Kenties hälyttävin tilanne on nuorisotyöttömyyden suhteen (kuvio 4). 
Vuosia 2000-07 leimasi matala ja aleneva nuorisotyöttömyys. Talouskriisi ja 
sen jälkeinen taantuma paljastavat merkittävän eron pohjoisten jäsenmaiden 
ja heikompien eteläisten jäsenmaiden välillä. Kreikassa ja Espanjassa joka 
toinen nuori on työtön.

Yhtenäisessä liittovaltiossa, kuten Yhdysvalloissa, keskusvalta voi suun-
nata varoja ja verojen alennuksia vaikeuksissa olevillle alueille. EU:ssa tämä 
ei ole mahdollista. Jos työpaikkoja ei löydy yhdestä maasta tai alueelta, on 
työttömien ainoa mahdollisuus muuttaa muualle. EU:ssa kielimuurit vai-
keuttavat työn perässä muuttamista. Myös ammattipätevyysvaatimukset 
vaihtelevat maittain. Siitä huolimatta vuonna 2014 arvioitiin, että 736 000 
EU:n kansalaista siirtyi kahden edellisen vuoden aikana työskentelemään toi-
seen EU-maahan.

Velka vahingoittaa lainaajia ja lainan antajia

Perusongelma on, että maat ovat sidotut fiat-valuuttajärjestelmään – siis eu-
roa tukee usko EKP:n toimintakykyyn eikä sitä ei ole sidottu kultakantaan 
tai mihinkään muuhunkaan konkreettiseen – mutta jäsenmaille ei ole bai-
lout-mekanismia. 

Perussopimuksen mukaan EKP ei voi pelastaa maita rahoittamalla 
niitä suoraan. EKP on kuitenkin jälkimarkkinoilta ostanut valtioiden vel-
kapapereita (kuvio 6). EKP:n päätös aloittaa ”määrällinen elvytys” QE, eli 
valtioiden velkakirjojen osto saadakseen korot alas, on edistänyt pääomapa-
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koa Italiasta. EKP on käytännössä rahoittanut Italian velkaa viimeiset kolme 
vuotta, muut ovat myyneet.

Fiat-valuutat selviävät vain, jos niitä tukee valtio, joilla on verotusoi-
keus ja yksi keskuspankki. Keskuspankki voi tarvittaessa pelastaa pankki-
järjestelmän ja valtiontalouden. Ilman tällaista mahdollisuutta se, mikä olisi 
voinut olla valuuttariski devalvaation kautta muuttuu valtion velkariskiksi.

Niin kauan kuin Kreikka ja ehkä myös Portugali, Italia ja Espanja voi-
daan yhteistoimin pelastaa konkurssilta, on oletettu, että Eurooppa-laiva py-
syy pinnalla. Ja mikäli pelastustoimet eivät riitä, heikoimmat maat voidaan 
irrottaa eurosta ajelehtimaan. 

Tällöin maksukyvyttömyyteen ajautunut maa joutuisi sekavaan pro-
sessiin. Valtion velkojen selvittämiseen ei ole kansainvälistä oikeuslaitosta. 

Kuvio 7. Italian velka ei ole vain sen oma ongelma, se on myös niiden maiden ongelma, jotka omistavat 
velkakirjoja. Jos Italia ei maksaisi velkojaan, se olisi katastrofi varsinkin  Ranskalle.
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Ulkoapäin ei voida määrätä valtion oman lainsäädännön alla olevasta valtion 
velasta. Velkapaperien omistajat eivät voi ottaa haltuunsa valtion omaisuut-
ta, kun maan lakeja on muutettu konkurssitilannetta varten.

Luultavin tulos on velkojen uudelleenjärjestely, jossa ainakin jotkut 
velkojat suostuvat vähempään kuin alun perin olivat saamassa (haircut) tai 
ne neuvottelevat pidennetystä maksuajasta. Näin velallismaa ostaa lisää ai-
kaa, mutta sillä on luultavasti vaikeuksia kattaa tulevia alijäämiä, jos/kun se 
ei saa lainaa kohtuullisella korkotasolla.

Lainojen käyttö talouksien pelastamiseksi on ongelmallista. Velallinen 
on sopimusoikeudellisesti ja moraalisesti velvollinen maksamaan velkansa. 
Tätä eettistä periaatetta korostivat erityisesti Saksa ja Hollanti, kun ne ajoivat 
kovaa linjaa Kreikan velan suhteen. Saksan hallitus ei edes voi laillisesti lai-
nata konkurssikypsälle maalle, eikä myöskään IMF ilman vakuuttuneisuutta 
takaisinmaksusta.

Kun velallinen joutuu vaikeuksiin, lainanantajaa pidetään uhrina eikä 
velallista. Selvästikään tämä ei ole koko totuus (kuviot 7 ja 8). Molemmat 

Kuvio 8. Kreikan velka ei ole vain sen oma 
ongelma, se on myös niiden ongelma, jotka 
ovat ottaneet velan vastuulleen. Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF ja Euroopan vakaus-
mekanismin EVM lainat 323 miljardin lainat 
Kreikalle ovat lopulta yksittäisten jäsenmaiden 
vastuulla BKT:n ja väestön perusteella sovitun 
pääoma-avaimen mukaan.
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kärsivät.
Kuten kriisivuosi 2008 osoitti, maksamattomat velat voivat järisyttää 

koko kansainvälistä talousjärjestelmää ja hinnan maksavat lopulta tavalliset 
veronmaksajat. 

Samoin maa, jonka edessä ovat korkeiden velkaerien maksaminen, on 
pakotettu verottamaan yrityksiään ja kansalaisiaan entistä raskaammin sekä 
samaan aikaan vähentämään terveys- ja sosiaalimenojaan. Inhimillinen hin-
ta perheille, säästöille, eläkkeille, julkisille palveluille ja järjestyksenpidolle on 
mittava ja mahdollisesti horjuttaa maan poliittista järjestelmää.

Valuuttariskistä velkariskiksi

Ennen euroaikaa EU-maiden valuuttojen arvot olisivat taantumassa laske-
neet. Sen sijaan nyt, koska valuutta on vakaa, taantumasta seuraa valtioiden 
velkakriisi ja valtioiden velkapaperien korot nousevat heijastaen konkurssin 
riskiä. Valuuttaunionissa ei päästä eroon riskeistä, ne vain muuttuvat valuut-
tariskeistä valtioiden velkariskeiksi.

Jos valtion velan korot nousevat, yksityisenkin velan korot nousevat, 
koska ajatellaan, että verotusoikeudellinen valtio on turvallisin lainaaja. Eli 
jos Portugalin valtion velkakirjojen korko on 8%, portugalilaisen yrityksen 
lainan korko nousee 10 prosenttiin. Kun valuuttariski siirretään velkariskik-
si, siitä seuraa pääoman hinnan nousu kaikkialla maassa.

Pankit kärsivät, kun valtio on vaikeuksissa. Pankit pysyvät pystyssä ny-
kyisessä muodossaan paljon lainoja ulos antavina alipääomitettuina olioina, 
koska niillä on veronmaksajien tai keskuspankin julkilausumaton takuu. 
Kriiseissä pankit joko menevät konkurssiin tai ne pelastetaan veronmak-
sajien tai keskuspankin toimesta. Siksi valtion joutuessa vaikeuksiin maan 
pankkijärjestelmä joutuu todellisiin vaikeuksiin.

Euroopan ongelma on, että sen pankit ovat valtavia suhteessa talou-
den kokoon. Peukalosäännön mukaan USA:ssa kanavoituu uudesta velas-
ta 80% velkakirjamarkkinoiden kautta ja 20% pankkien taseiden kautta. 
Euroopassa suhteet ovat toisin päin, noin 80% on pankkien taseessa, 20% 
kanavoituu velkakirjamarkkinoiden kautta. Siksi euroalueen talous riippuu 
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suuresti pankkijärjestelmän kunnosta toisin kuin USA:ssa ja jossakin määrin 
Isossa-Britanniassa.

Euroopassa on monta isoa kansainvälistä pankkia. Ne ovat niin isoja, 
ettei niitä voi pelastaa veronmaksajien rahoilla. Myös USA:n, UK:n, Sveitsin 
ja Japanin pankit ovat isoja, mutta nuo maat voivat painaa omaa valuut-
taansa. EU:ssa ei ole selkeää bailout-mekanismia jäsenmaille ja pankkijärjes-
telmälle, eikä uskottavaa viimesijaista rahoittajaa ja pankkien pääomittajaa.

EKP:n ja eurojärjestelmän rooli

Koska Euroopan keskuspankki EKP rakennettiin Saksan toiveesta Bundes-
bankin suuremmaksi versioksi. EKP on superitsenäinen, eikä ole millekään 
poliittiselle auktoriteetille vastuussa. EKP:n ei tarvitse selittää mitään kenel-
lekään. Se on suostunut kerran vuodessa raportoimaan Euroopan parlamen-
tille tekemisistään, mutta asettaa itse omat tavoitteensa ja kertoo itsestään 
mitä haluaa.

EKP:lle on keskittynyt valtavasti valtaa. EKP voi uhkauksillaan ohjailla 
tai vaihtaa jäsenmaiden hallituksia. Euromaiden pankit hakevat lyhytaikaista 
lainaa EKP:lta, joka voi päättää mitä vakuuksia se vaatii antamastaan lainasta 
pankeilta. Pankeilla on yleensä omien maidensa velkakirjoja. Kreikan pan-
keilla tuppaa olemaan Kreikan valtionvelkakirjoja, Italian pankit omistavat 
paljon Italian valtionvelkakirjoja. Jos EKP sanoo maan hallitukselle: ”En 
pidä velkakirjasi luottoriskistä, en ota niitä vakuutena”, niin maan pankki-
järjestelmä on mennyttä, koska se ei saa keskuspankilta rahaa. Tätä EKP voi 
käyttää uhkauskeninona jokaista hallitusta vastaan, jonka talouspolitiikasta 
se ei pidä.

Kuten näimme 2010 Kreikassa ja 2012 Italiassa, käytännössä EKP ja 
Saksa vaihtoivat näiden maiden hallitukset, koska ne uhkailivat joko lähte-
misellä eurosta tai jollain radikaalilla talouspolitiikalla, jota keskusvalta vas-
tusti. 

EKP:lla on nykyään myös euroalueen systeemisesti merkittävien pank-
kien valvontatehtävä, vaikka siihen ei ole perussopimusten lujaa laillista pe-
rustaa, vain yksi varauma poikkeustilanteita varten Maastrichtin sopimuksessa.
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Koska EKP on superitsenäinen, sen ei tarvitse kertoa kenellekään mitä 
se tekee pankkivalvonnassa. Jos EKP tekisi virheen ja yksi systeeminen pank-
ki menisi nurin, EKP:n ei tarvitsisi kertoa kenellekään, minkä virheen se 
teki. Tässä on sisäänrakennettu eturistiriita, koska EKP toimii vastapuolena 
markkinoilla pankeille, joita se valvoo. Jos se tekee virheen, se voi pelastaa 
pankin peittääkseen virheensä. Kenenkään ei tarvitse tietää siitä, koska ei ole 
valvontaa, läpinäkyvyyttä. EKP voi vapaaehtoisesti kertoa Euroopan parla-
mentille, mutta sen ei ole pakko.

Mutta mitä tapahtuu, jos EKP antaa suomalaisen pankin mennä nu-
rin, mutta pelastaa ranskalaisen pankin? Se voi tapahtua joskus, sillä pank-
kivalvojat tekevät virheitä. Pankkien valvontatehtävä pitäisi siirtää EKP:lta 
itsenäiselle pankkien valvontavirastolle.

Eurojärjestelmä edistää pääoman pakoa heikommista vahvempiin 
maihin, koska valuuttayhteys on murtumaton, mutta pankkien heikkoudet 
ja vahvuudet eri maissa vaihtelevat. Eurotalletus kyproslaisessa pankissa ei 
ole saman arvoinen kuin talletus saksalaisessa pankissa. Kriiseissä pääoma 
pakenee maihin, joissa valtio on uskottavampi takaaja. Havaitsemme ilmi-
ön Target2 -järjestelmän epätasapainojen kautta (kuvio 2). Target2 -velat ja 
saatavat ovat kumuloituvia velkoja ja saatavia eurojärjestelmän ylläpitämässä 
pankkien maksujärjestelmässä. Kuvio osoittaa kuinka paljon pääomaa virtaa 
EKP:n maksujärjestelmän läpi Italiasta ja Espanjasta Saksaan. 

Pääomapakoa edistää kaikkialla euroalueella sama valuutan arvo. En-
nen euroa heikon maan valuutta olisi heikentynyt ja pääoma olisi virrannut 
heikkoon maahan, koska sieltä saisi edullisesti ostettavia kohteita. Hintojen 
jousto olisi normalisoinut pääomapaon. Eurossa  ei ole hintamekanismia 
korjaamaan pääomapakoa, joten se jatkuu kunnes Italia ja Espanjan kasvu-
näkymät paranevat suhteessa Saksaan.

Jos euro ei romahda, tietyssä mielessä tällä ei ole väliä. Kumuloituneista 
saamisista tulee ongelma vain, jos valtio eroaa eurosta tai menee konkurssiin. 
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Velan vaikutukset

Rahoitussuhteet lainaajien ja lainanantajien välillä ovat sisäänrakennetut 
länsimaiseen pankkijärjestelmään, kansainvälisiin valtionlainoihin, asunto-
lainoihin ja kulutuslainoihin. Monet EU-maat ovat raskaasti velkaantuneet, 
mistä periytyy iso riski seuraavien talouskriisien kohdatessa. Historiallisen 
korkeat valtioiden, yritysten ja kuluttajien velat rajoittavat kasvua, kasvatta-
vat verotaakkaa ja uhkaavat talouden kestokykyä.

Julkinen velka on kasvanut jokaisessa EU-maassa talouskriisin seu-
rauksena. Edes sota, taantuma tai investointitarpeet eivät olisi pakottaneet 
sellaiseen jatkuvaan velanottoon, kuin mitä on nähty EU:n jäsenmaissa vuo-
den 2009 jälkeen ja joissain tapauksissa 1970-luvun alusta lähtien. Tämä on 
vain osoitus siitä, kuinka vaikeata hallituksille on rajoittaa menoja ja säästää 
hyvinä vuosina ja käyttää näin säästyneitä varoja huonoina vuosina.

Kuviossa 1 esitettiin eri maiden julkisen velan kehitys suhteessa maan 
bruttokansantuotteeseen. Todellinen tilanne on tätä  kuvaa heikompi. Hallitus 
voi maksaa velkaansa vain siitä osasta kansantuotetta, jonka ne saavat veroina. 

Kehittyvä Aasia

Koko maailma

Saharan etelänpuoleinen Afrikka

Euroalue
Kehittyvä Eurooppa

Lähi-Itä, Pohjois-Afrikka, Afganistan, Pakistan

Kuvio 9. Reaalisen bruttokansantuotteen kumulatiivinen kasvu vuoden 2007 on euroalueella ollut muuta 
maailmaa alhaisempaa.
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Velan suhde verojen määrään antaa realistisemman mittarin julkisesta 
velkataakasta. Näin laskettuna vuoden 2012 luvut antoivat Kreikan julkisel-
le velalle suhdeluvun 351% verotuotoista ja Irlannille 340% (oltuaan 187% 
vuonna 2009). Vertailun vuoksi Ruotsin velka oli 75% suhteessa verotuloi-
hin, Saksan 181% ja Ranskan 174%.

On tietenkin muistettava, että verotuotot useimmissa Euroopan mais-
sa eivät edes kata nykyisiä menoja, (kuvio 4 sivulla 22). Tähän mennessä 
tehdyt leikkaukset terveydenhuoltoon ja eläkkeisiin ovat murusia verrattuna 
niihin suuriin leikkauksiin, jotka tulevat välttämättömiksi seuraavassa suu-
ressa talouskriisissä. Eikä EU:ssa ole vieläkään mekanismia, jolla jäsenmaan 
julkinen velka ja maksukyvyttömyys voitaisiin tehokkaasti ratkaista.

Velka heikentää EU:a

Eurooppalaisten saamassa rahoituksessa on ollut epätodellinen tuntu. Ih-
misten elämä on jatkunut aivan normaalisti, ellei heitä ole koskettanut työt-
tömyys tai hallituksen leikkauspolitiikka. Vaikka kansainvälinen rahoitus-
järjestelmä melkein romahti 2008-09, ihmiset saattoivat normaalisti nostaa 
rahaa pankkiautomaateista.

Mutta velkasuhteet ovat riskialttiita. Kulutuskysyntä muodostaa suu-
rimman osan BKT:sta kaikissa Euroopan maissa. Velkarahoitteinen kulutus 
heikkenee, kun kotitalouksien on pakko asettaa lainojen maksuerät etusi-
jalle.

Kuviossa 9 esitetään kasvukäyrät eri maailman alueille 2007-2014. 
Euroalue on jatkuvasti vaarallisen lähellä taantumaa kasvun ollessa vuonna 
2014 vain 1,3%2. Vain syntyvyyden nopea kasvu tai suuret uudet innovaati-
ot voisivat nostaa sitä pysyvästi korkeammalle tasolle.

Rahoituskriisi on alentanut pitkälle eteenpäin Euroopan talouden kas-
vuvauhtia. Toisin kuin Norjalla ja monella Lähi-idän öljymaalla, useimmilla 
EU-mailla on pienet kassavarannot ja heikot näkymät lainan saantiin tule-
vaisuudessa. Jos hidas kasvu jatkuu, ja erityisesti jos korot alkavat nousta ny-
kyisiltä historiallisen alhailta tasoilta, monelle maalle pelkkä korkojen maksu 
2 Saman suuruista 1,3% kasvua FocusEconomics ennustaa vuodelle 2019.
 https://www.focus-economics.com/regions/euro-area. Toim.huom.



99

tulee olemaan suuri haaste.
Isossa-Britanniassa julkisen sektorin korkoihin vuonna 2011 meni 

3,1% bkt:sta, mikä oli neljänneksi suurin budjetin menoerä sosiaaliturvan, 
terveyden ja koulutuksen jälkeen. Huolimatta ennätyksellisen alhaisista ko-
roista Iso-Britannia käytti velkojen kustannuksiin enemmän kuin puolus-
tukseen.

Teoriassa useimmat Euroopan maat voisivat pärjätä nykyisellä velkata-
solla, jos hallitukset kykenevät säilyttämään tulonsa samalla tasolla kuin me-
nonsa loputtomiin ja korkotaso pysyisi lähellä nollaa. Kolme seikkaa tekee 
näiden ehtojen täyttymisestä epätodennäköistä:

1. Taloudet ovat aina alttiita luisumaan pois tasapainosta. Taantumat 
ovat melko tavallisia eivätkä taloudet kasva tasaisen juohevasti. Maailman 
talouden taantuma heikentäisi verotuottoja ja pakottaisi hallitukset lainaa-
maan lisää rahaa budjettiaukon paikkaamiseksi.

2. Julkiset menot lähes väistämättä kasvavat. Useimmissa Euroopan 
maissa väestö ikääntyy. Syntyvän rahoitusaukon yli päästään vain nostamalla 
eläköitymisikää, pienentämällä eläkkeitä tai nostamalla verotuloja, joista mi-
kään ei ole poliittisesti mieluista – tai ottamalla lisää velkaa.

3. Velkaantuneet taloudet ovat haavoittuvia. Ennemmin tai myö-
hemmin uusi sokki: terrori-isku, pandemia, suurpankin kaatuminen, tms. 
vähentää tulovirtaa ja kasvattaa menoja, jolloin Euroopan maat tarvitsevat 
nopeasti käteistä. Niillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa lisää velkaa.

Todellisuudessa velkaa ei voi loputtomiin käyttää paikkaamaan kasva-
via julkisia menoja. Velka johtaa hiipivään talouden halvaantumiseen, jota 
on yhä vaikeampi korjata. Nousevat velan hoitomaksut vievät resursseja 
puolustukselta, infrastruktuurilta ja välttämättömiltä julkisilta palveluilta, 
mikä vuorostaan kasvattaa tyytymättömyyttä ja uhkaa yhteiskunnan järjes-
tystä. Velka tekee Euroopasta heikon.

Eurosta poistuminen hyvin vaikeaa

Se, että Maastrichtin sopimukseen ei sisällytetty mahdollisuutta eurosta eroa-
miseen teki euroalueesta kuin lentokoneen ilman laskutelinettä. Se on pidet-
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tävä kaikin keinoin ilmassa. Liittyessään euroon jäsenmaat luopuivat siitä ko-
neistosta, joka tarvitaan oman valuutan pyörittämiseen. 

Eurosta poistuminen on teknisesti äärettömän vaikeaa. Siinä voisi olla 
taloudellisesti järkeä, mutta se on teknisesti käytännössä mahdotonta. 

Se ei ole mahdotonta sen takia, etteikö velkasopimuksia voisi siirtää 
uuteen valuuttaan. Varsinainen ongelma on, ettei uudella valuutalla ole säh-
köistä maksujärjestelmää ainakaan vuoteen, kenties kahteen. Näitä valmis-
teluja ei voi tehdä salassa, sillä uusia seteleitä ei voi painaa salassa, eikä uutta 
maksujärjestelmää voi luoda salassa. Kun ei ole maksujärjestelmää valmiina, 
pitäisi palata pelkän käteisen käyttöön tai shekkimaksuihin, tai ihmiset jou-
tuisivat kehittämään omia vaihtovälineitään. 

Tästä syystä Kreikka ei ole lähtenyt eurosta. Se ei pysty teknisesti te-
kemään tätä valmistelutyötä. Vaikka pystyisikin, euromääräiset velkasopi-
mukset Englannin, USA:n tai Saksan lainsäädännön alaisuudessa pitäisi yhä 
maksaa euroissa, mikä vähentäisi euroeron ja sitä seuraavan devalvaation 
hyötyjä.

Vuonna 2015 Kreikan hallituksen oli, kansanäänestyksen tulokses-
ta riippumatta, pakko suostua muiden EU-maiden vaatimuksiin. Kreikan 
pankit olisivat tarvinneet hätärahoitusta noin 120 miljardia euroa maksaak-
seen tallettajille. 

Kun Italia alkoi puhua rinnakkaisvaluutasta viime vuonna, se olisi ol-
lut ensimmäinen askel euroeroon, koska Italia olisi alkanut rakentaa maksu-
järjestelmiä uudelle liiralle valmiiksi eroa varten. Tämä estettiin.

Euromaat ovat jumissa vuoren rinteellä

Euro on haavoittuvainen seuraavan globaalin taantuman edessä, koska sen 
yli pääsemiseksi tarvitaan erittäin negatiivisia korkotasoja. 

Globaali talous on nopeasti heikentymässä eikä EKP ole vielä edes lo-
pettanut elvytystä edellisen laman jäljiltä. Keskuspankin korko on -0,4% 
vaikka nyt eletään ”hyviä aikoja”. Taantuman edessä korkotasoja ei voi alen-
taa ellei keskuspankkikorkoa viedä vielä paljon nykyistä enemmän miinuk-
selle. 
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Vaikka EKP on jo ostanut neljänneksen euroalueen valtionvelka-
kirjoista, noin 2500 miljardilla eurolla, sen on uudessa taantumassa ostettava 
yhä lisää. EKP:n heikkous on, ettei se voi laillisesti rahoittaa valtioita suoraan. 
Japanin keskuspankki, USA:n Fed ja pian Ison-Britannian keskuspankki 
voivat rahoittaa suoraan valtiotaan. Se oli yksi syy Brexitiin, sillä nykyisen 
EU:n perussopimuksen puitteissa ei voisi sitä tehdä.

Nyt euroaluetta pitää kasassa lupaus OMT:sta (Outright Monetary 
Transactions) eli jäsenmaiden velkakirjojen ostosta jälkimarkkinoilta. Tämä 
oli se ”mitä tahansa se vaatii” -lupaus, jonka EKP:n pääjohtaja Mario Draghi 
antoi 2012.

Normaalisti hyväksytyn taloustieteen mukaan euron korjaamiseksi 
täytyisi mennä suureen keskittämiseen. 

Tarvittaisiin riskitön velkakirja, eli yksi lainaava rahasto laittamaan 
liikkeelle yhteisvakuudellisia velkakirjoja, ja euroalueen veroväline sen takaa-
miseksi. 

Tarvittaisiin yhteisvastuullisesti taattu yhteinen talletussuoja, koska nyt 
jokainen valtio käytännössä takaa maansa pankkien talletukset. Koska ”poh-
joiset” maat eivät halua taata Italian pankkijärjestelmää, sitä ei ole vielä saatu 
aikaiseksi, mutta valtioiden ja pankkien välisen kytköksen purkamiseksi se 
olisi välttämätön. 

Tarvittaisiin riittävän iso EU:n budjetti, joka voi tehdä taantumassa 
elvytystoimia. Jos tämä haluttaisiin tehdä kunnolla, tarvittaisiin EU-tason 
verotus, joka olisi vähintään 10-15% alueen yhteenlasketusta bkt:sta. Eli 
käytännössä kolmanneksen veroista pitäisi mennä euroalueen yhteiseen kas-
saan, jotta taantumissa voitaisiin tehdä riittäviä elvytystoimia.

Kaikkea tätä komissio ja EKP ovat jatkuvasti ehdottaneet, mutta jä-
senvaltiot eivät ota kuuleviin korviinsakaan, koska ne tietävät, ettei siitä tule 
mitään.

Euro ei voi siis hajota eikä edetä. Jotkut sanovat, että se saattaa hajota, 
mutta siitä seuraisi hirveä kriisi, jos niin tapahtuisi. Euroalue on kuin vuo-
rikiipeilijä puolivälissä vuorta. Alla on ollut maanvyöry, joten takaisin ei 
pääse, mutta ylöspäin on liian vaarallista mennä. Ollaan jumissa. Mitä voi 
tehdä?
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Suhdeajattelun mukainen lähestymistapa rahoitukseen tuottaa joita-
kin esityksiä, jotka auttaisivat ongelmasta kuiville.

Suhdenäkökulma

Raha ja rahoitus eivät itsessään ole itsenäinen ja irrallinen asia, vaan ne ovat 
välineitä suhteiden ilmaisemiseksi. Velka on orjuutta tai alistumista palvele-
maan. Ei välttämättä sen takia, että sinut olisi pakotettu siihen, vaan koska 
olet antanut lupauksen takaisinmaksusta. Siksi et enää ole täysin vapaa. Si-
dot kätesi sitoutuessasi maksamaan.

Suhde on tärkeämpi arvo kuin rahallinen tuotto. Tämä periaate näyt-
tää toisen suunnan, jossa käytetään velalle vaihtoehtoisia sopimuksia rahoi-
tuksen välittämiseen: sijoittamista, vuokraamista tai vuokran jakamista.

Velka on rahoituksellisesti jäykkä sopimus, sillä korko ei muutu riip-
puen rahoitettavan toiminnan tuottavuudesta. Sijoitus sen sijaan on suo-
raan suhteessa investoidun toiminnan voittoihin tai tappioihin. Jos toiminta 
tuottaa tappioita, sijoittaja menettää rahojaan. 

Vuokraaminen on toinen keino luoda yhteys omistuksen käytölle ja 
siitä korvaamiselle.

Jos valuutan vaihtokurssi menee ylös ja alas, se on järjestelmän turva-
venttiili. Ilman valuuttaa joustovälineenä muiden hintojen olisi joustettava, 
mutta ne eivät helposti liiku. Mitkä tästä näkökulmasta voisivat ovat hinta-
joustavia sopimuksia, joita voisi käyttää valuuttariskin korvikkeina? 

Jos maassa tuottavuus alenee, kiinteän valuutan oloissa palkkojen ja 
hintojen pitäisi myös aleta. Ihmiset eivät pidä palkkojen nimellisestä alenta-
misesta jo senkään takia, että heidän lainansa eivät samalla jousta alaspäin. 
Jos palkka alenee, ei pysty maksamaan asuntovelan lyhennyksiä tai luotto-
korttivelkaa, koska ne eivät alene. Osa sidotun valuuttakurssin ongelmaa on, 
että velkaantunut väestö ei voi elää laskevien palkkojen kanssa. Joten palkat 
eivät alene.

300 vuoden ajan Isolla-Britannialla oli vakaa hintataso kultakannassa. 
Sen jälkeen hintataso on noussut satakertaisesti. Miksi? Koska emme voi 
antaa hintojen laskea velkojemme takia.
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Kreikka on tuomittu kahden sukupolven velkavankilaan. Kukaan ei 
myöskään investoi Kreikkaan niin kauan kuin velka on iso, sillä sijoittajat 
pelkäävät, että heitä saatetaan alkaa verottaa ankarasti valtionvelan lyhentä-
miseksi. Mikään ei kannusta ulkopuolisia investoimaan Kreikkaan ja teke-
mään siitä menestyvää maata.

Suhdeajattelun näkökulmasta on korjattava suhde. Jos maat eivät pidä 
toisiaan veljinä ja sisarina, niiden ei pitäisi olla yhteisessä valuutassa. Mutta 
tilanteessa, jossa maat ovat yhteisessä valuutassa, eivätkä koe veljeyttä, täytyy 
luoda kannustimia auttaa. 

Kreikan kriisi paljasti, ettei mikään jäsenmaa ollut valmis uhraamaan 
etujaan toisten hyväksi. Tilanne oli toinen, kun Itä- ja Länsi-Saksa yhdis-
tyivät. Itä-Saksaa autettiin ylimääräisellä verolla (Solidaritätszuschlag), ja 20 
vuoden aikana Itä-Saksaa jälleenrakennettiin noin 2000 miljardilla eurolla.

Kansainvälisen velkaantuneisuuden vaikutusta voidaan vähentää 
muuttamalla perinteistä velkaa BKT:n kehitykseen sidotuiksi arvopapereik-
si. Velan hoitokustannukset määräytyisivät suhteessa velallisen talouden ke-
hitykseen eli kykyyn maksaa. Pitäisi myös luoda laillinen tapa järjestyneesti 
erota eurosta.

Kreikan saatavien ei pitäisi olla kiinteäkorkoista velkaa euroissa, vaan 
niiden pitäisi olla sidoksissa Kreikan kansantuotteeseen. Jos Kreikka menes-
tyy, se maksaa takaisin. Jos Kreikka ei menesty, rahoittajat maksavat tappiot. 
Silloin pohjoisille maille tulee kannustin rohkaista ja auttaa Kreikkaa me-
nestymään.

Tällainen mekanismi on jo olemassa: toisessa Kreikan apupaketissa oli 
mukana bkt-sidottu velkakirja. Se  ei mennyt kovin hyvin kaupaksi, mutta 
sitä pitäisi edelleen kehittää valtioiden välisenä mekanismina. BKT:n ke-
hitykseen sidottuja velkakirjoja myytiin onnistuneesti myös Argentiinassa 
2001 osana velkojen uudelleen järjestelyjä, muutoin mallia ei ole toistettu 
muualla.

Mallin etuna on, että velallisen maksukyky otetaan huomioon ja vel-
kojia kannustetaan järjestämän maksuille lisäaikaa ja antamaan lisää lainaa 
velan hoitokustannuksiin. Se kannustaa velkojamaita edistämään velallis-
maiden BKT:n kasvua. Velkojien ja velallisten edut yhteensaattaminen pa-
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rantaisi luottamusta ja yhteistyötä.

Sukupolvien välinen suhde

Suuri velkaantuneisuus ei ainoastaan luo jännitteitä ja epäoikeudenmukai-
suuksia lainanottajien ja lainanantajien välille, vaan se voi myös lisätä epäoi-
keudenmukaisuutta lainaa ottavan sukupolven ja sitä seuraavan sukupolven 
suhteissa. Suurimmat häviävät ovat tulevat sukupolvet. Lapset, jotka perivät 
maan valtavan velan, maksavat niistä eduista, joista lainaa ottanut sukupolvi 
pääsi nauttimaan.

Lapsilla ja tulevilla sukupolvilla ei ole ääntä tänään käytävissä keskuste-
luissa, eikä mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin.

Kukaan ei aseta kyseenalaiseksi tätä sukupolvien suhdetta ilmaston-
muutoksen torjunnassa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on huolen pitä-
mistä tulevista sukupolvista. Me laskemme tulevia kustannuksia ja etuja 
negatiivisella tai matalalla korolla – toisin sanoen oletamme, että 50 vuoden 
kuluttua elävien ihmisten edut ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin omat etum-
me. Kykenemme kuvittelemaan maapallon, jossa merten pinnat nousevat ja 
olemme valmiit kantamaan kustannuksia jo nyt, vaikka toimiemme tuomat 
edut ovat epävarmoja ja jakautuvat pitkälle aikavälille. Julkisesta velasta aja-
tellaan jostain syystä toisin.

On siirryttävä läpinäkyvään sukupolvien väliseen rahoitukseen, jotta 
nykysukupolvi pystyisi hahmottamaan, kuinka ylisuurta julkinen rahoitus 
on seuraavien sukupolvien kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa saimme budjettivajeen juuri painettua 
miinus yhteen prosenttiin kansantuotteesta. Jos otettaisiin reilulla tavalla 
huomioon seuraavien sukupolvien maksettaviksi tulevat eläkevastuut, meillä 
pitäisi olla 6-7% budjettiylijäämä. Olemme siis kahdeksan prosenttiyksik-
köä liian tuhlaavaisia.

Jäsenmaissa pitäisi vaatia sukupolvien välistä taloudellista läpinäky-
vyyttä. Julkisen sektorin olisi paljastettava kaikki sen takaamat velat ja vas-
tuut. Tulevat sosiaalikustannukset, eläkkeet, päästöjen seuraukset, ydinjät-
teen käsittelykustannukset ja terveydenhoidon lupaukset... Kaikki vastuut, 
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joita ei ole katettu verotuksella tai nykyisillä säästöillä pitäisi arvioida rahassa 
ja julkaista, mukaan lukien arvio suorista ja epäsuorista sukupolvien välisistä 
varainsiirroista. Itsenäinen tilintarkastuselin voisi raportoida nämä suoraan 
maan parlamentille.

Tulevat sukupolvet pitäisi tehdä muodollisesti osapuoliksi EU:ssa ja 
laajentaa koulutuspolitiikan tavoitteita jäsenmaissa yhteisöjen rakentami-
sen suuntaan. Tulevien sukupolvien edut pitää avoimesti ottaa esille kaik-
kea lainsäädäntöä tehtäessä, ettemme kerää liikaa velkoja ja vastuita tuleville 
sukupolville niillä lupauksilla, joiden kattamiseksi emme itse ole säästäneet 
varoja. Tällöin tulevien sukupolvien eduista tulee sitovia nykypolitiikkaa 
tehtäessä.

Velan koroilta pois verovähennykset

Euroopassa vain muutama maa, Saksa ja Belgia, ovat yrittäneet purkaa ve-
lanottoa suosivia verohelpotuksia. Kun sallimme yritysten vähentää velan 
korot verotettavasta voitosta, annamme niille kannustimen velkaantua. 
Kannustamme vieläpä verohelpotuksilla sijoittajia ostamaan velalla yrityksiä, 
lisäämään niille velkaa, myymään osakkeet ja antamaan niiden mennä parin 
kolmen vuoden kuluessa nurin. 

Meidän pitäisi veroeduilla kannustaa toiseen suuntaan, pitämään 
osakkeet pitkään omistuksessa. Kukaan taloustieteilijä ei ymmärrä, miksi 
velan koroista pitäisi saada verovähennyksiä. Se on historiallinen jäänne 120 
vuoden takaa, kun yritysverotusta käynnistettiin. Nyt siihen olisi paras aika, 
kun korot ovat hyvin alhaalla ja yhtiöt eivät häviäisi kovin paljoa, erityisesti 
jos vähennysoikeuden poisto koskisi vain uutta velkaa.

Velkarahoitteisuuden edut yrityssektorilla pitää purkaa, jotta osakesi-
joittaminen saataisiin vaihtoehdoksi. Pitkän aikavälin hyödyt olisivat suu-
ret, kun pankkilainoista siirryttäisiin markkinoilta tulevaan rahoitukseen. Se 
pienentäisi tulevien rahoituskriisien vaikutuksia.

Rahoitusmarkkinoita voitaisiin kannustaa kahdella tavalla:
Ensinnäkin velalliselle pitäisi antaa korkovähennysoikeuksia vastaava veroe-
tu osakeomistuksesta. Tämä järjestelmä on jo käytössä osassa Eurooppaa ja 
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se tunnetaan ACE-mallina, joka sallii yrityksille verovähennyksen, joka on 
laskennallisesti pääoman korkokulujen suuruinen. Se tarkoittaisi oman pää-
oman kustannusten vuosittaista vähennysmahdollisuutta yhteisöverotukses-
sa, jolloin verokohtelu ei eroaisi yrityksen erilaisten rahoitusmuotojen välillä.
Toinen keino on tehdä korot samalla tavalla veronalaisiksi kuin osakeomis-
tajien voitot. Tämä laajentaisi veropohjaa, mutta mahdollisesti alentaisi ve-
rotasoja.

Lisäksi voitaisiin luoda kannustimia velan vaihtoehdoille, kuten teol-
lisuuskoneiston, lentokoneiden tai kaupallisen omaisuuden liisaukselle ja 
antamalla enemmän veroetuja autojen liisaus-osto-sopimuksille kuin velka-
sopimuksille.

Pankit pienemmiksi

Yksi EU:n tekemistä uudistuksista talouskriisissä oli vaatia pankeilta lisää va-
kuudellista velkakirjoja pääomana. Ne ovat velkakirjoja, joita kriisissä koh-
dellaan pääomana. Niitä alettiin käyttää vasta, kun ne saivat verovahennysoi-
keuden, jolloin niitä kohdeltiin ikäänkuin velkana verottajan näkökulmasta 
vaikka ne ovat pääomaa finanssivalvonnan näkökulmasta pankin mennessä 
nurin.

Pankit nauttivat suuria tukia veronmaksajilta. Englannin keskuspank-
ki arvioi, että 29 suurinta kansainvälistä pankkia saa 180 miljardin dollarin 
edun vuosittain, koska ne saavat hallituksilta ilmaiseksi talletussuojan ja kes-
kuspankki antaa käytännössä konkurssisuojan. Lisäksi ne saavat markkinoil-
ta edullista rahoitusta, kun niitä pidetään liian suurina kaatumaan.

Pankkien ei myöskään tarvitse pitää pääomaa valtion velkakirjojen 
riskin varalta, vaikka Kreikan riskit toteutuivat. Niillä on hyvin pienet pää-
omavaatimukset asuntolainoissa, vaikka asuntojen hinnat ovat nousseet ja 
voivat romahtaa. 

Näistä palveluista pankkien pitäisi asianmukaisesti maksaa. 
Poistamalla pankkien tuet ja etuoikeudet ja pienentämällä niiden 

kokoa sekä edistämällä muita rahoitusmuotoja pienennettäisiin todennä-
köisyyttä sille, että veronmaksajat joutuvat pelastamaan pankit seuraavassa 
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kriisissä.
Annamme valtavan kannustimen suurille pankeille kasvaa yhä suu-

remmiksi. Näin syntyy pankkeja, jotka ovat ”liian suuria kaatumaan” ja 
”liian suuria katumaan” eli niitä vastaan on hyvin vaikea nostaa syytteitä. 
USA:n oikeusministeriö myönsi, ettei se voinut todella vakavasti syyttää 
HSBC-pankkia Meksikon huumekartellien rahanpesusta, koska HSBC:n 
konkurssi olisi vienyt maailmantalouden vakaviin vaikeuksiin.

Pankit täytyy pilkkoa paljon pienemmiksi, jotta ne voivat mennä kon-
kurssiin. Suurpankit on pilkottava pienemmiksi joko kilpailulainsäädännöl-
lä tai asettamalla sitä korkeammat pääomavaatimukset, mitä suurempia ne 
ovat ja näin kannustaa niitä itse pilkkoutumaan. Tästä ei tosin kyetä saa-
maan aikaan kansainvälistä sopimusta, jolloin USA:n ja Japanin suurimmat 
pankit säilyisivät.

Nyt päinvastoin keskustellaan Deutsche Bankin ja Kommerzbankin 
yhteensulauttamisesta sen sijaan, että DB pilkottaisiin. Meidän pitää perus-
teellisesti muuttaa kulttuuria kohti paljon pienempiä pankkeja. Pankit luon-
nollisesti vastustavat tätä, mutta nykymeno johtaa lopulta kohti uus-sosia-
listisia talouksia, koska lopulta kansalaiset kyllästyvät pelastamaan pankkeja, 
jotka haluavat veronmaksajien hoitavan tappionsa. Jollei ongelmaa hoideta, 
seuraava kriisi johtaa pankkien kansallistamiseen ja sitä myötä luotonannon 
politisoitumiseen.

Pankkien ja muiden lainanantajien huolenpitoa asiakkaistaan pitäisi 
kannustaa poistamalla verovapaus tappioista, kun asiakkaat eivät pysty mak-
samaan lainojaan takaisin. Näin lainanantajat joutuisivat nykyistä huolelli-
semmin tarkastelemaan lainanottajan takaisinmaksukykyä. 

Kulutusluottojen määrää vähentäisi, jos niiden todelliset vuosikustan-
nukset ja seuraukset tehtäisiin selviksi ja opetettaisiin jo kouluissa. Kulutus-
luottojen mainostamiselle pitäisi asettaa erityisvero, koska kyseessä on usein 
ihmissuhteiden kannalta vahingollinen tuote.3

Suuri rakenteellinen ongelma on, että rahoitamme asumista velalla 
eikä osakeinstrumenteilla. Aivan mahdollinen instrumentti olisi sellainen, 
jossa asunnon vuokra jaetaan siten, että osa siitä on korottomia lyhennyksiä. 
3 Suomessa on säädetty kulutusluottojen korkokatto haittojen vähentämiseksi. Toim. huom. 



108

Tällöin jaetaan omistus ja siirretään se vähitellen vuokraajalle sitä mukaa 
kun hän ostaa omistusosuutta.4 Osaomistusasuntojärjestelmässä ei tarvita 
asuntovelkaa korkoineen. Tämä vakauttaisi asuntomarkkinoita, koska juu-
ri velkaraha johtaa ylikuumenemisiin ja nopeisiin hintojen laskukausiin. 
Osakkuusrahoittamisessa on enemmän joustavuutta ja turvatyynyjä sillä jo 
ostettujen osakkeiden arvo nousisi asuntojen hinnan nousun mukana.

Asuntovelan suosimisesta verotuksessa on luovuttava esimerkiksi pois-
tamalla korkojen vähennysoikeus.

Maahanmuuton kustannuksia vähennettävä

Jäsenmaiden on vähennettävä julkisen talouden kustannuksia. Eräs kohde 
on kolmansista maista tulevan maahanmuuton rajoittaminen ja pitäminen 
kansallisessa kontrollissa.

Kansainvälisen lain, pakolais- ja ihmisoikeussopimusten myötä Euroo-
pan mailla on vastuu pakolaisista ja turvapaikanhakijoista. On huolehditta-
va kotimaan kansalaisten ja maahanmuuttajien etujen yhteensovittamisesta, 
maahanmuuttajien työllistämisestä ja kotouttamisesta. 

EU:ssa on oltava pitävästi valvotut ulkorajat, joiden ulkopuolella pa-
kolaiskeskuksissa on tyydyttävät olosuhteet. Näissä keskuksissa pitäisi voida 
tutkia ja tarvittaessa myöntää oikeus turvapaikkaan eli pakolaisstatus. Samal-
la sotien runtelemia maita pitää jälleenrakentaa, jotta halukkaat voivat palata 
kotimaihinsa. EU:n pitää rahoittaa kehitysyhteistyötä, talouden ja koulu-
tuksen kehitystä erityisesti niissä maissa, joissa pakolaisleirit sijaitsevat. Pit-
källä aikavälillä on pyrittävä suurten talouspakolaisvirtojen pienentämiseen.

Paineita väestöryhmien välisiin suhteisiin tuo myös työvoiman vapaa 
liikkuvuus. Toisin kuin vapaasti liikkuva pääoma, tavarat tai palvelut, työvoi-
man vapaa liikkuvuus tuo taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. Tarvitaan 
asuntoja, kouluja, terveydenhuoltoa. Kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia on 
sekä kohdemaissa että lähtömaissa, jotka menettävät arvokasta työvoimaa. 
Siksi olisi  perusteltua kunnioittaa ja sovittaa yhteen sekä maahantulijoiden 
että kantaväestön oikeuksia ja etuja ja antaa kansallisille päättäjille nykyistä 

4 Esitys muistuttaa suomalaista osaomistusasuntoa, mutta menee pitemmälle, toim .huom.
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enemmän valtaa säädellä työvoiman liikkuvuutta.
Painetta julkisten menojen lisäyksiin on vähennettävä. Eräs mahdol-

lisuus on siirtää hyvinvointivastuita aluetasolle ja yhteisöille, joissa palvelut 
voidaan hoitaa kustannustehokkaasti, ja kannustamalla paikallisten yhteisö-
jen ja perheiden tuottamaa hoivaa. 

Kaupunkialueille pitäisi antaa keskeinen rooli talouden suunnittelussa, 
investointien rahoituksessa. Tällöin paikallisia politiikan, rahoituksen, yritys-
toiminnan ja oppilaitosten ihmisiä kannustettaisiin yhdessä luomaan alueel-
lisia kasvustrategioita, mikä syventäisi suhteita paikallistasolla työttömyyden 
voittamiseksi. Paikallisia investointeja voitaisiin tukea, välittää vertaislainoja, 
pienyrityslainoja ja startup-rahoitusta, ja avata mahdollisuuksia sosiaalisille 
yrityksille. Rahoituksen alueellistaminen vähentäisi valtion kustannuksia.

Infrastruktuuriprojekteissa, jotka ovat liian suuria julkisin investoinnein 
toteutettaviksi, voitaisiin tehdä yhteishankkeita, joissa tulot jaettaisiin julkisen 
vallan ja yksityisen sijoittajan kesken.

On tuotava hintajoustoa pankkilainoihin ja asumiseen. Talouteen 
saadaan joustoja vähentämällä velkaisuutta läpi yhteiskunnan. Kun on vä-
hemmän velkaa, voidaan sallia enemmän hintojen ja palkkojen joustamista 
alemmas. Ajatus on tehdä rahoitusjärjestelmästä joustava ilman, että tarvi-
taan keskitetyn liittovaltion tuomia korjaustoimia, joita komissio ja EKP 
pitävät välttämättöminä.

Eurooppa tienhaarassa – suhteet kuntoon

Edellä esitetyt ehdotukset ovat suuria, eivätkä ole helppoja toteuttaa. Ne ei-
vät välttämättä edes pelasta euroa. On mahdollista argumentoida, että euron 
hajoaminen olisi pitkällä aikavälillä suositeltavampi ratkaisu.

Suhteiden laatu ratkaisee maanosamme tulevaisuuden. Jokainen po-
liittinen päätös ja sen toteuttamisen tapa pitäisi alistaa suhdevaikutusten 
arvioinnille samalla tavalla kuin selvitetään taloudellisia, sosiaalisia ja ympä-
ristövaikutuksia. Esimerkiksi:
 • säilyttääkö vai edistääkö päätös vuorovaikutusta ja keskinäistä ym-
  märrystä?
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 • säilyttääkö vai edistääkö se reilua oikeudenmukaisuuden tasapainoa
  kaikkien osapuolten välillä, mukaan luettuina tulevat sukupolvet?
 • säilyttääkö vai voimistaako se arvojen ja päämäärien yhteensovitusta?

Tällaisten suhdemittarien käyttö auttaisi EU:ta välttämään monia niis-
tä haitallisista sivuvaikutuksista, jotka myös synnyttävät unionin vastustus-
ta – samalla kuitenkaan menettämättä yhteistoiminnan etuja asioissa, joissa 
siihen on tarvetta.

Pyrkimys yhä yhtenäisempään unioniin edellyttää kansojen vapaata 
halua lähentyä toisiaan. Tämä tahtotila nousee yhteisestä eurooppalaisen 
identiteetin kokemuksesta, ei pelkästä poliittisten ja taloudellisten rakentei-
den yhteen hitsaamisesta. Nämä kaksi eivät ole sama asia. Ensiksi mainittu 
voi oikeuttaa toisen, toinen ei voi saavuttaa ensiksi mainittua.

Poliittiset ja taloudelliset mekanismit, joilla yhdentymistä on pyritty 
edistämään, ovat monesti toimineet yhteisyyttä ja suhteita vastaan. Lainsää-
dännöllä ei saada aikaan yhteisyyden tunnetta. Pakkoavioliitto ei useinkaan 
ole onnellinen tai kestävä.

Jos halutaan todella saavuttaa kansojen vapaa yhdentyminen, mitä se 
edellyttää? Silloin pitäisi ottaa huomioon politiikan vaikutukset ihmisten vä-
lisiin suhteisiin, instituutioiden ja eturyhmien ja yksilöiden välisiin suhteisiin.

Eurooppa tarvitsee talouskasvua ja velkaisuuden vähentämistä. Euroo-
pan maat tarvitsevat yhteistyötä juuri nyt, kun taloudellinen ja geopoliitti-
nen valta jakautuu maailmassa uudelleen.

Eurooppa on tienhaarassa. Pitkä taantuma ja matalan kasvun aika, 
kasvanut velkataakka ja epävarmuus tulevien haasteiden edessä ovat synnyt-
täneet tyytymättömyyttä. Jakolinjat suhtautumisessa Euroopan unioniin ja 
talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämiseen menevät puolueiden välillä, mut-
ta myös sisällä. Monet pitävät mahdollisena jo Brexitin esimerkin mukaista 
äänestystä euroerosta Italiassa, Ranskassa, Hollannissa tai Kreikassa.

Eurooppalaisesta projektista ei tarvitse vetäytyä, muttei myöskään ryn-
nätä täyteen poliittiseen integraatioon. Keskittymällä ratkaisemaan suhtei-
den heikkouksia voidaan rakentavati, rauhallisesti ja entistä sopusointuisem-
min edetä keskinäisriippuvaisuudessamme.
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JOUKO JÄÄSKELÄINEN1

1 Valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen toimi Suomen Kristillisdemokraattien ja sitä edeltäneen  
 Suomen Kristillisen Liiton kansanedustajana vuosina 1991-2003, kun Euroopan unioniin ja   
 EMU:un liittymisestä päätettiin. Jääskeläinen seurasi koko keskustelun aitiopaikalta mm. suuren  
 valiokunnan jäsenenä. 

7. Suomen tie yhteisvaluuttaan
Euroopan yhteisvaluutta euro täytti 20 vuotta uudenvuoden päivänä 2019. 
Suomi liittyi euroon ensimmäisten joukossa heti tammikuussa 1999, toisin 
kuin muut pohjoismaat. Muutos alkoi todella näkyä arjessa, kun markat 
vaihdettiin euroiksi vuoden 2002 alussa. 

Mistä euro syntyikään?

Kun 1600-luvun kauppamiehet Reinillä kuljettivat laivojaan ja tavaroitaan, 
oli tulleja tuon tuostakin. Pienet alueelliset ruhtinaat keräsivät tuloja tällä 
näppärällä tavalla. Myös valuuttoja oli lukuisia erilaisia. Tuskin kukaan heis-
tä arvasi, että eräänä päivänä enemmän kuin puoli Eurooppaa olisi yhteistä 
valuutta-aluetta ja tulleja ei käytännössä olisi lainkaan. Kenties ajatus yhdes-
tä valuutasta ja laajasta valuutta-alueesta jäi jo tuolloin kytemään. 

Mitkä olivat EU:n vaihtoehdot?

Ymmärtääkseen Suomen EU- ja EMU -jäsenyyden syntyä on pakko katsoa 
hieman taakse päin. Suomessa oli 1980-1990 -lukujen taitteeseen asti elet-
ty viisi vuosikymmentä Neuvostoliiton vahvan vaikutuksen alaisena. NL:n 
romahdettua meille avautui aivan uudenlainen tilaisuus asemoida itsemme 
uudelleen kansainvälisesti. Tai näin ainakin koettiin. 

Mutta mitkä olivat tuolloin vaihtoehdot? Päätettiinkö EU-äänestyk-
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sessä ”todellisen itsenäisen itsenäisyyden” ja länsieurooppalaisen järjestelmän 
tukeman itsenäisyyden välillä? 

Suomen EU-jäsenyys ratkaistiin kansanäänestyksessä vuonna 1994. 
Tulos oli suhteellisen selvä, mutta yhdestä asiasta ei paljoa ääneen puhuttu – 
se oli turvallisuus. Miten pieni maa pärjäisi yksin täällä läntisen sivilisaation 
ulommaisimpana etuvartiona, olkoonkin, että suuri naapurimme oli sirpa-
loitunut ja hetkellisessä heikkouden tilassa?

Meille sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Siksi EU monine pykä-
lineen ei ollut vieras ajatus. Suomelle talous ja kaupankäynti ovat tärkeitä, 
joten näitä koskevin sääntöihin vaikuttaminen olivat ja tulevat aina olemaan 
meille tärkeitä. Työväenliike uskoi yhteisten sosiaalisten arvojen Euroop-
paan. Tässä oli ponnahduslautaa EU-jäsenyyttä puoltavan enemmistön 
muodostumiselle. Mutta ehkä tuo kaikki sittenkin tuli liian nopeasti. Ehkä 
meidän olisi pitänyt vähän hengähtää uuvuttavien kylmän sodan vuosikym-
menten jälkeen. 

Suomen tie kohti EMU:a

Yksi vaikeimpia EMU-jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä eduskunnassa liit-
tyi siihen, antoiko vuoden 1994 EU-kansanäänestys eduskunnalle selkeän 
mandaatin viedä Suomi myös talous- ja rahaliiton jäseneksi. Moni, kuten 
tuolloinen Suuren valiokunnan puheenjohtaja ja myöhempi ulkoministe-
ri Erkki Tuomioja (sd.), arveli, että kansa ei olisi välttämättä hyväksynyt 
EU-jäsenyyttä, jos tuolloin olisi puhuttu avoimesti sen johtavan myös 
EMUun.

Pääministeri Paavo Lipposen johdolla hallitus kuitenkin otti myön-
teisen tulkinnan kansanäänestyksestä ja vei Suomen mukaan talous- ja raha-
liittoon ensimmäisten joukossa. Pääministeri Lipponen oli nähnyt Suomen 
devalvaatiokierteen negatiiviset puolet ja hintavakaus todennäköisesti pai-
noi hänen vaakakupissaan paljon. Devalvaatioissa toiset rikastuivat ja toiset 
köyhtyivät. Korot olivat 1991 kriisin aikaan yli 20%:ssa ja lama tuhosi mo-
nia perheitä ja yrittäjiä.
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Yhteisvaluutta ei ollut keskiössä EU-jäsenyyteen liittyvissä keskuste-
luissa vuonna 1994, vaan huomion vei Suomen vaikea talouslama sekä uusi 
ulkopoliittinen tilanne, joka vallitsi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. 
Ihmiset odottivat EU-jäsenyyden lähentävän Suomea läntiseen Eurooppaan 
ja toivoivat ulkoista poliittista turvaa. EMU:n ehkä nähtiin tuovan tiettyä 
taloudellista vakautta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätyi ottamaan kannan, että 
EMU-jäsenyys voitiin ratkaista eduskunnassa yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä.

SKL jätti valiokunnassa vastalauseen myönteiselle EMU-kannalle. 
Vastalauseessa vastustettiin jo tuolloin liittovaltiokehitystä.

”Emme halua Suomea ainakaan tässä vaiheessa mukaan yhtenäisvaluut-
taan, joka sisältää tiettyjä selviä taloudellisia riskejä eikä ota huomioon hyviä 
kokemuksiamme kelluvasta ja joustavasta omasta valuutasta ja ennen kaikkea 
vähentää ratkaisevasti Suomen omaa päätösvaltaa. Emme halua luovuttaa suo-
malaista päätösvaltaa kauas meistä sijoittuvaan, kovin eriytyvään ja itsenäiseen 
Euroopan Keskuspankkiin. Rahapolitiikka siirtyy lopullisesti poliittisen järjestel-
män ja samalla kansalaisten kritiikin ulkopuolelle. … Emmekä myöskään pidä 
siitä kehityslinjasta, joka epäilemättä ajan myötä lisää eurooppalaista keskusjoh-
toisuutta eli liittovaltiokehitystä.”  (SKL:n vastalauseesta 3.4.1998)

Kritiikkimme lähti siitä, että kun tehdään näin iso yksikkö, päätök-
senteko väistämättä hämärtyy. Toinen euroon liittyvä kysymys oli se, miten 
Suomi pärjää asetelmassa, jossa luovumme itsenäisestä rahapolitiikasta ja 
esimerkiksi mahdollisuudesta parantaa vientiteollisuutemme kilpailukykyä 
devalvaation avulla, mitä oli aikaisempina vuosina käytetty useastikin.

SKL:n keskeinen ajatus ei liittynyt kuitenkaan devalvaatioihin. Meillä 
oli huoli siitä kehityksestä, että rahapolitiikka siirtyy lopullisesti kotimaisen 
poliittisen järjestelmän ja samalla kansalaisten kritiikin ulkopuolelle. Lisäksi 
aiheellinen huoli oli myös siitä, mitä seuraa erisuhdanteisten talouksien yh-
distämisestä.
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Muut pohjoismaat jäivät ulos

Muut pohjoismaat päättivät jättäytyä EMU:n ulkopuolelle. Tanska neuvot-
teli itselleen erivapauden olla liittymättä talous- ja rahaliittoon ja Ruotsi taas 
jätti asian ”toistaiseksi.” Norja jäi lopulta kokonaan Euroopan unionin ul-
kopuolelle.

Suomea paljon vertaillaan Ruotsiin ja tämä on mielenkiintoinen ver-
tailukohta. On kuitenkin vaikea sanoa, mikä osa Ruotsin paremmasta me-
nestyksestä johtuu maan omasta valuutasta ja itsenäisestä rahapolitiikasta. 
Suomi on aika pieni maa ja ulkomaankaupasta hurjan riippuvainen. Ruot-
silla menee paremmin koska se on ratkaisevasti isompi ja monipuolisempi 
kansantalous, työllisyys on parempi, eikä valuutan arvo ole noussut liian 
korkeaksi.

Mielestäni SKL osasi arvioida varsin nappiin myös joidenkin euromai-
den taloustilanteista sittemmin syntyneet ongelmat. 

”Valtioneuvoston tiedonannon sisältö on liian optimistinen ja yksipuo-
linen, eikä se analyyttisesti käsittele raha- ja talousliiton riskejä. Hallitus esi-
merkiksi vähättelee epäsymmetristen riskien mahdollisuutta. Erityisen riskin 
muodostaa se, että joidenkin euromaiden jäsenkunto on saatu aikaan ratkai-
suilla, joiden pysyvästä vaikutuksesta ei ole varmuutta.”  (SKL:n vastalauseesta 
3.4.1998)

Yhteisvaluutalla, samoin kuin Suomella, menivät euroajan alkuvuodet 
erittäin hyvin, kiitos muun muassa Nokian nousun. Vuonna 2008 alkanees-
sa kriisissä kaikkia EMU-sääntöjä jouduttiin kuitenkin rikkomaan. Silloinen 
hallitus päätti, että alkaneesta lamasta selvitään velanottoa lisäämällä, mikä 
näkyy yhä edelleen Suomenkin varsin korkeana velkaantumisasteena.

Esimerkiksi Benelux-maille yhteinen valuutta osana laajaa yhteisöä ja 
yhteistä tekemistä oli varsin luonnollinen ratkaisu. Toisaalta uusien kansal-
lismielisten liikkeiden nousun eri puolilla Eurooppaa voidaan katsoa olevan 
osittain seurausta 2008 alkaneesta kriisistä ja EMU:n ongelmista. Yksi esi-
merkki on Saksan AfD, joka alkoi EMU-kriittisten talousprofessorien liik-
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keenä, mutta josta on sitten muovautunut vahva maahanmuuttokriittinen 
kansallismielinen liike.

Myös päätösvallan luisuminen kauas meistä on toteutunut riski. Muo-
dollisesti EU on hyvin demokraattinen instituutio, mutta kun tilanne on 
kriittinen, tärkeät päätökset on kuitenkin pakko tehdä nopeasti ja keskite-
tysti pienellä porukalla.

Jälkikäteen EU-jäsenyysprosessia voi arvioida mm. psykologian nä-
kökulmasta. Tunnetasolla ihmisten päätökseen äänestää liittymisen puoles-
ta saattoi vaikuttaa Neuvostoliiton vuosikymmeniä kestänyt voimakas ote 
Suomesta. Oma yleisarvioni EMU-jäsenyyden viimesijaisista perusteista 
kuitenkin on, että lopulta päätös tehtiin suurten talous- ja kauppapoliittisten 
näkökohtien perusteella. 

Euron tarinaa ei kuitenkaan ole vielä kirjoitettu loppuun. Kaikki va-
luutat testataan kriiseissä. Toisaalta se, jos olisimme jääneet omaan valuut-
taan, ei tietenkään automaattisesti olisi pelastanut ongelmilta. Jos innovatii-
visuus ja ahkeruus taloudesta puuttuvat ja kaupankäynti ei ole kunnossa, ei 
oma valuuttakaan mitään auta.

Mahdollisia kehityskulkuja yhteisvaluutalle

Suomen tulevaisuus on sittenkin aina omissa käsissämme. Eurolla sen sijaan 
voi olla kolmekin vaihtoehtoista tulevaisuutta:

 • EMU:n tulevaisuus voi vielä kääntyä hyväksi, jos noudatetaan pe- 
  lisääntöjä ja ongelmissa olevia maita autetaan kohtuullisesti. Tämä  
  edellyttäisi ennen kaikkea aivan uudenlaisen keskusteluyhteyden syn-
  tymistä EU-alueen kansojen ja päättäjien välillä. Kehitys ei juuri nyt  
  ole lupaava. 
 • Ongelmien euro on huonompi euro. Pelisääntöjä ei noudateta ja  
  toisten laskuja maksetaan. Rämpiminen ongelmasta toiseen jatkuu. 
 • Kaikkein huonoin euro on se, joka ei kestä osana maailman talous-
  markkinoiden turbulenssia, vaan muokkautuu kriisien myötä mui- 
  takin alueita koskevaan keskitettyyn virtuaaliseen valuuttaan ja val-
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  lankäyttöön. Tuollaista talousintegraatiota on syytä varoa. Silloin on  
  riski – ja siitä on esimerkkejä historiasta – että taloudellinen toiminta 
  liitetään ideologiseen sitoutumiseen.

Siksi vakiintuneet ja ennustettavat olot ovat aina parempi kuin ta-
louden turbulenssi. Samalla on huolehdittava oikeudenmukaisuudesta itse 
kunkin järjestelmän sisällä. Tänään ongelmia meillä liberaalidemokraattises-
sa lännessä on ihan tarpeeksi. Omistamisen ja talouden pelisäännöt luovat, 
ei vain keskiluokkaa, vaan myös köyhiä ja rikkaita. Se on aina ongelma, ai-
nakin tuomalla syrjäytymistä, jolla toki on monia juuria ja syitä.

Kun talous ei ole paikallista vaan globaalia, niin tuotanto ja kulutus pe-
rustuvat jatkuvaan kulkemiseen ja kuljettamiseen ja luontoon kohdistuviin 
ulkoisvaikutuksiin ei pystytä puuttumaan. 

Elämä on riskien arviointia ja ongelmien ennalta ehkäisyä - vaihtoeh-
tona on kriisien läpi tarpominen. Epäilenpä, että ongelmia riittää sekä euron 
kanssa, että siinä teoreettisessa vaihtoehdossa, että euroa ei olisi. 
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8. Eurotarina – tragedia vai komedia?
Ensimmäinen selkeä muistikuvani politiikasta liittyy vuoden 1994 ”suureen 
taisteluun” Suomen EU-jäsenyydestä. 

Edustajat Vesa Laukkanen (skl/ves) ja Paavo Väyrynen (kesk) pitivät 
yllä neljä ja puoli vuorokautta lähes tauotonta puhemaratonia, jotta Suo-
men EU-jäsenyyden lopullinen käsittely eduskunnassa siirtyisi EU-kriitti-
semmän Ruotsin kansanäänestyksen jälkeen. Laukkasella on yhä hallussaan 
eduskunnan pisimmän puheenvuoron ennätys: 6,5 tuntia. Tätä ennätystä 
tuskin tullaan rikkomaan. Tosin jarrutuspuheiden paikka poliittisessa pro-
sessissa on kuulemma siirtynyt valiokuntiin.

Vuosi 2018 oli merkkivuosi maailman taloushistoriassa. Syksyllä 2008 
huipentuneesta globaalista pankki- ja valuuttakriisistä onkin kirjoitettu kir-
joja enemmän kuin Lissabonin sopimus sallii. Yhdysvalloista käynnistynyt 
ravistelu toi muutaman vuoden viiveellä myös eurooppalaisen yhteisvaluu-
tan kuilun partaalle. Pitkän empimisen ja euromaiden keskinäisen väännön 
jälkeen EKP:n Mario Draghi sai kuuluisalla ”whatever it takes” -lausunnolla 
heinäkuussa 2012 markkinat lopulta rauhoittumaan. Käytännössä siis EKP 
lupasi painaa rahaa miten paljon tahansa.

Tuosta 2007-2012 ajanjaksosta kirjoitettujen kirjojen nimet ovat suu-
reellisia: Suuri kiristys, Emumunaus, Myrskyn silmässä, Rahan kuolema, jne. 
Vuonna 2015 valmistunut elokuva The Big Short kuvaa hauskalla tavalla 
meininkiä Atlantin takana v. 2008 kriisin alla. Sekä sitä, miten vain ani harva 
ymmärsi ajoissa, millaisessa kuplassa elettiin.

Taloustarinoiden kertomista ei ole suinkaan lopetettu. Päinvastoin, 
merkkivuosi kirvoitti uuden aallon valuuttakriisikirjallisuutta. Ekonomisti 

TAPIO LUOMA-AHO
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Ashoka Modyn kirja EuroTragedy: A Drama in Nine Acts (2018) avaa meille 
suorastaan shakespearelaisen näkökulman taloushistoriaan.

”Tarina on hyvin euroskeptinen. Euron käyttöön ottamisesta ja mukaan 
tulevista maista päätettiin poliittisin perustein, mutta samalla hylättiin ajatus 
yhteisestä finanssipolitiikasta ja tähän liittyvästä yhteisvastuusta, koska näille ei 
ollut poliittista tukea. … Pääsyylliset epätäydellisen euron syntymiseen Modyn 
tarinassa ovat Ranska ja Saksan liittokansleri Helmut Kohl (KD). Mody spe-
kuloi kirjassa Kohlin halulla kirjoittaa itsensä historiaan Euroopan suurena yh-
dentäjänä, Saksojen yhdistämisen jatkoksi”, kirjoittaa ETLA:n toimitusjohtaja 
Vesa Vihriälä kirja-arviossaan (HS 26.8.2018)

Uskon varassa yhteisvaluuttaan

Modyn mukaan oikeastaan koko yhteisvaluutta luotiin paljolti tarinoilla, 
”hyvässä uskossa” siihen, että yhteinen valuutta synnyttäisi luontaisen rau-
han ja yhdentymisen ”positiivisen kierteen”. Oli monenlaisia positiivisia 
oletuksia, esimerkiksi että eri maiden taloudet konvergoituisivat riittävän 
samanlaisiksi ja samansyklisiksi ja köyhemmät maat automaattisesti yhteis-
valuutan oloissa saavuttaisivat rikkaampien elintason ja taloudellisen tehok-
kuuden. 

Entinen IMF:n ekonomisti Paul Mills luettelee muitakin vastaavia 
oletuksia: yhteisvaluutan oletettiin lisäävän merkittävästi kaupankäyntiä kel-
luvien tai säänneltyjen valuuttakurssien olosuhteisiin verrattuna; oletettiin, 
että yhteisvaluutta voisi toimia ilman yhteistä budjettia ja yhteistä verotusta; 
että hyvin itsenäinen eurooppalainen keskuspankki olisi kaikissa tilanteis-
sa paras malli; että EMU-sopimuksen säännöt pakottaisivat velkaantuneet 
maat tuomaan valtionvelan alle 60% BKT; että valtiot joka tilanteessa kyke-
nevät saamaan lainaa markkinoilta rahoitustarpeisiinsa, eikä bailout-meka-
nismia siksi tarvitse luoda, jne.   

Kenties suurin periaatteellinen ongelma eurossa Millsin mukaan kui-
tenkin oli ylimitoitettu inhimillinen usko omiin saavutuksiin, siihen että 
kykenisimme luomaan optimaalisen talousjärjestelmän, jota ei voi eikä kos-
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kaan tarvitse muuttaa ja joka on paras ratkaisu vuosikymmeniksi eteenpäin. 
Vähäistäpä ei ole se, mitä ”uskon varassa” on tehty.

  
Jälkiviisautta on riittänyt

Mody ei suinkaan ole ensimmäinen, saati ainoa euroskeptikko. Lukuisat 
ekonomistit ja kaikki EY:n itsensä asettamat komiteat päätyivät varoittamaan 
yhteisvaluutan haasteista. Brittien Margaret Thatcher ja John Major eivät 
lämmenneet ajatukselle punnasta luopumisesta. Saksalaisille taas oli alusta 
asti selvää, ettei Saksa tulisi koskaan suostumaan laajaan tulonsiirtounioniin.

Maailmanpankin ent. pääekonomisti Joseph Stiglizt, monien mui-
den muassa näkee vaaran, että euro vielä repii rikki koko unionin. Ehkä 
muistammekin, miten 2010-luvun eurokriisi oli omiaan luomaan ”yhteen 
hiileen puhaltamisen tunnetta” Euroopan kansojen välille. Poliittiset riskit 
ovat todellisia. Muistanemme kuvat Angela Merkelistä ja hakaristilipuista 
kreikkalaisessa mediassa...

Ovatko ongelmat olleet vain muutamissa yksittäisissä jäsenmaissa vai 
laajemmin järjestelmän valuvikoja? Eihän Eurooppa talousalueena ole kuin 
jonkin verran Yhdysvaltoja suurempi – miksi se ei voisi toimia?

Ulkopuolelta on helppo huudella, mutta näyttää kuitenkin siltä, että 
nimenomaan yhteisvaluutta on saanut Euroopan natisemaan. Eurokriittiset 
professorit CDU:n sisällä perustivat v. 2012 oman kapinaliikkeensä. Ni-
menkin he kopioivat EU-skeptikko Laukkasen yhden hengen eduskunta-
ryhmältä: Alternative für Deutchland (vrt. Vaihtoehto Suomelle). AfD:lle kävi 
sittemmin samoin kuin muuan EU-kriittiselle liikkeelle Suomessa: päätee-
maksi nousi maahanmuuton vastustaminen ja professorit mutinoineen sai-
vat väistyä sivummalle. 

Aina yhtä ajankohtainen Italia on oma lukunsa. Maa otettiin mukaan 
euroalueeseen poliittisista syistä ja Kohlin vaatimuksesta. Euro oli ja on po-
liittinen hanke.
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Tarinoiden ja sanojen voima

Historioitsija Yuval Noah Harari nostaa ihmisen kyvyn kertoa tarinoita – 
siis sepittää fiktiota kyvyksi, joka on ihmislajin menestyksen salaisuus. Ne 
yhteisöt ja yhteiskunnat, joilla on parhaat tarinat, pärjäävät kai sitten par-
haiten. 

Ajatus, mikä valuuttakriisikirjallisuudesta päällimmäisenä nousee itsel-
leni mieleen, on se, kuinka taloudessa, kaupassa ja markkinoissa on loppujen 
lopuksi kyse ihmisistä sekä ihmisten ja kansojen välisisistä suhteista. Tästä 
myös Paul Mills kirjoittaa tässä pamfletissa.

Joskus yhdenkin ihmisen ”varomattomat puheet” voivat tuhota luot-
tamuksen ja pahimmillaan järkyttää kokonaista valuuttajärjestelmää, kun 
taas yksi painava sana ja vakuuttava lausunto ”luotettavan oloiselta” kaverilta 
(Draghi) sen palauttaa. Sopimukset, markkinat, keskuspankit, tietoliikenne, 
tekniikka ym. instituutiot pitävät homman pyörimässä, mutta kun luotto 
loppuu, kaikki loppuu. Taloudellisesti valtavan kokoisia päätöksiä tehtiin 
kriisitilanteissa hyvin vähin tiedoin ja pienessä piirissä. Oli pakko. 

Yhdysvalloissakin osattiin: vaalinalustilanteen poliittinen paine presi-
denttiehdokkailta McCain ja Obama sai Fed:n tekemään päätöksen Leh-
manin päästämisestä konkurssiin 15.9.2008. Mutta jo seuraavana päivänä 
palattiin normaaliin toimintatapaan ja pelastettiin vakuutusjätti AIG. Euro-
alueella empiminen sen sijaan jatkui lähes neljä vuotta.

Sitä miten talouspolitiikan isot päätökset käytännössä tehdään, on 
mm. Kreikan lyhytaikainen valtionvarainministeri Yanis Varoufakis kuvan-
nut haastatteluissaan ja kirjoissaan. Kertomuksiin kuuluu 10-tuntisia ko-
kouksia, joista ei kirjoiteta muistioita, ja joiden sisällöstä vallitsee jälkikäteen 
erilaisia versioita. Paniikissa improvisointia, sana sanaa vastaan, tarina tarinaa 
– näinkö talouden rakenteista päätetään? Entä ne kaikki hienot taloustieteel-
liset mallit, säännöt ja sopimukset?

Varoufakis ei omien sanojensa mukaan syytä kriisistä ja kotimaansa 
tilanteesta ketään ihmistä vaan järjestelmää, jonka logiikka vääjäämättä vie 
koko näytelmän kohti traagista loppuaan…
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Miksi tarinoita kerrotaan?

Kerromme tarinoita ja kirjoitamme historiaa, jotta oppisimme siitä. Ihmi-
nen on huono oppimaan. Toisaalta tarinoilla on myös helppo valehdella – 
jopa tahattomasti. Tarinoita kerrotaan yleensä vain niistä, jotka tekivät jotain 
äärimmäistä tai tärkeää ratkaisevalla hetkellä, sankareista ja antisankareista. 
Yhtä kerrottua tarinaa kohti on tuhat, jotka jäivät kertomatta. Emme saa 
koskaan tietää, mitä olisi tapahtunut jos…

Tavallisten ihmisten työstä ja reaalitaloudesta ei juuri synny mehuk-
kaita stooreja. Siksi myös kaikki edellä on parhaimmassakin tapauksessa yk-
sinkertaistusta. Eivät onnistumiset ole kiintoisia ja vakaus vielä vähemmän. 
Ketä kiinnostaa tarina, jossa kerrotaan, kuinka ”kaikki meni normaalisti, 
homma saatiin hoidettua, eikä ihmeempiä haasteita ilmennyt?”

Me tarvitsemme tarinoita, koska ne tuovat vaikeat asiat ymmärrettä-
viksi ja samaistuttaviksi. Kuinka moni oikeasti edes ymmärtää, mitä euron 
konepellin alla on: miten rahaa luodaan, mistä velka tulee ja minne se me-
nee, miten kansainvälinen maksujärjestelmä toimii ja mitä riskejä järjestel-
mään liittyy. 

Kriitikkona on aina helppo olla, vailla vastuuta. Pelko ja tragedia myy. 
Näin psyyke ja siten myös politiikka toimii. Tykkäämme lukea epäonnis-
tumisista saadaksemme hetken kokea, ettemme ole sen huonompia kuin 
muutkaan. Toisaalta suurilla tarinoilla voidaan ihmiset saada puhaltamaan 
yhteen hiileen – hyvässä ja pahassa. Mutta se ei onnistu keneltä vaan.

 ”Suomihan on hyötynyt eurosta valtavasti!” 
  – Pääministeri Paavo Lipponen  (YLE Brysselin kone 24.10.2018)

Totta kai eurolla on puolustajansa. Heitä kuulemme harvemmin, juuri 
edellä mainituista syistä. Lisäksi yhteisvaluutan taloudellisten hyötyjen arvi-
ointi on kovin vaikeaa.



126

Talous on psykologiaa

Onko talous siis ikään kuin monimutkainen koneisto, jota pyrimme jatku-
vasti säätämään paremmaksi? Vai onko se tarina, jossa me jokainen teemme 
valintoja, toimimme ja elämme suhteessa toisiin toimijoihin? 

Talous on myös psykologiaa. Markkinoinnin psykologian avulla meitä 
”huijataan” haluamaan asioita, joita emme oikeasti tarvitse. Valuutat vasta 
uskon asioita ovatkin. Valuutathan itsessään eivät enää ole vuosikymmeniin 
perustuneet juuri muuhun kuin luottamukseen. Ja eihän edes jalometalleilla 
lopulta ole muuta arvoa kuin se, minkä niille esteettisistä tai kulttuurillisista 
syistä annamme! 

Yhteisvaluutan piti ja pitää symboloida luottamusta välillämme. Usko 
on luottamusta siihen, mikä ei näy. Siihen, että vielä huomennakin kaupassa 
voin maksaa näillä kovalla työllä ansaitsemillani numeroilla, jotka ovat tosi-
asiassa olemassa vain jossain digitaalisessa järjestelmässä – tavallaan ”ei-mis-
sään”.

Tärkein vaihdannan väline on luottamus ja sitä me rakennamme vä-
lillemme juuri tarinoiden avulla, leirinuotiolta aina tähän päivään. Ilman 
tätä luottamusta kaikki romahtaisi. Kaikki. Ja vieläkö joku huutelee jotain 
naiivia uskon ja politiikan pitämisestä erillään?

Kristillisdemokraattien osuus eurotarinassa ei ole merkityksetön. Suo-
men kristillinen liitto vastusti johdonmukaisesti sekä EU:iin, että EMU:un 
(euroon) liittymistä. Manner-Euroopassa taas Saksan kristillisdemokraatit 
olivat suunnittelemassa talous- ja rahaliiton keskeisiä sääntöjä ja Helmut 
Kohlin johdolla puskivat yhteisvaluutan keskuuteemme. Käytännössä se 
tosin oli yhden miehen päätös, jos Modya on uskominen. Tuleepa euron ta-
rinasta sitten tragedia tai komedia, kristillisdemokraatit voivat joka tapauk-
sessa selittää olleensa koko ajan oikeassa...
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