
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 8 .  v s k .  –  2 / 2 0 1 2

175

Six pack, two pack, fiscal compact –  
tiivistyykö euroalueen ohjaus?

Ilkka Kajaste
Apulaisosastopäällikkö 

Valtiovarainministeriö

Euroopan unionin ja euroalueen talouden hal-
linnasta ja ohjauksesta (governance) kirjoittaes-
sa tuntuu siltä kuin raportoisi vieraan planeetan 
tapahtumista. Euroopan unioni koetaan poliit-
tisesti ja institutionaalisesti etäiseksi, minkä 
vuoksi on vaikea mieltää yhdentymiseen liitty-
viä kansallisia etuja ja yhteisiä intressejä. mää-
ritelmällisesti peruste talouspolitiikan koordi-
naatiolle on jäsenvaltioiden yhteinen intressi, 
erityisesti yhteisen rahan vuoksi, ja rajat ylittä-
vien ulkoisvaikutusten huomioon ottaminen. 
tämä oli tiedossa, kun unioniin liityttiin. ajan 
kuluessa on unohdettu liittymisen taustalla ole-
vat perusteet ja ryhdytty ihmettelemään, minkä 
vuoksi oikeastaan olemme mukana ja miksi 
olemme valmiita panostamaan niin paljon eu-
roalueen koossa pysymiseen ja vakauteen.

usein jää myös huomaamatta se, että mark-
kinaintegraatio on kaiken aikaa syventynyt, 
eikä voida ajatella, että yhdentymisprosessin 
hallinta ja ohjaus voisivat jäädä liian paljon jäl-
keen tästä. tämän vuoksi on ymmärrettävää, 
että vuosien aikana erityisesti rahoitusmarkki-
noiden Eu-tason valvonta ja sääntely ovat 
edenneet tuntuvasti ja saaneet yhä enemmän 

myös globaaleja piirteitä, koska markkinoiden 
tasolla yhdentyminen ei suinkaan pysähdy Eu-
roopan unionin ulkorajoihin. 

Lyhyen ajan sisällä on politiikkakoordinaa-
tiota Eu:n ja erityisesti euroalueen puitteissa 
vahvistettu monilla uusilla säädöksillä. on 
hyvä pohtia, mistä on kysymys. ollaanko eri-
tyisesti euroalueen talouden ohjausta ja hallin-
taa nyt tiivistämässä niin, että on toteutumassa 
”kvanttihyppy”, jota EkP:n edellinen pääjoh-
taja trichet peräsi?    

1. Viime aikojen uudistukset

Viime vuoden lopulla voimaan tuli ns. six pack, 
joka koostuu viidestä asetuksesta ja yhdestä 
direktiivistä. kahdella näistä asetuksista täy-
dennetään jo olemassa olevaa vakaussopimusta 
koskevaa toissijaista lainsäädäntöä. sopimuk-
sen ennaltaehkäisevää vaikutusta on vahvistet-
tu ja perussopimuksen velkakriteeri on viimein 
saatu operationalisoiduksi. Yksi asetuksista luo 
kokonaan uuden menettelyn (liiallisten tasapai-
nottomuuksien menettely), joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden makrotaloudellisen tasapainon 
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valvonnan ja puuttumisen mahdollisiin poik-
keamiin. Lisäksi uusilla asetuksilla tehostetaan 
sanktiomenettelyjä tilanteissa, joissa jäsenvalti-
ot eivät noudata sääntöjä. sanktioiden – korol-
liset ja korottomat talletukset sekä mahdolliset 
sakot – tarkoituksena on vahvistaa säädösten 
ennalta ehkäisevää merkitystä. 

uudessa direktiivissä on puolestaan kysy-
mys siitä, että kansallisten budjettikehikkojen 
halutaan tukevan vakaussopimuksen täytän-
töönpanoa. Erityisesti halutaan korostaa kes-
kushallinnon vastuuta koko julkisen talouden 
vakaudesta ja kestävyydestä kytkemällä hallin-
non eri tasot ja tavoitteet tiiviimmin yhteen. 
direktiivi on pantava täytäntöön vuoden 2013 
loppuun mennessä. sen keskeiset tulemat ovat 
parhaillaan esillä samassa yhteydessä, kun suo-
messa pohditaan kuntatalouden uudistamista. 
Euroopassa on monia esimerkkejä – viimeksi 
Espanja – siitä, kuinka vaikeaa jäsenvaltioiden 
on hallita alue- ja paikallistalouksien tasapai-
noa varsinkin, kun ne ovat autonomisia. 

Six pack -uudistuksen sisältöä ja tavoitteita 
on selostettu aikakauskirjassa jo aikaisemmin 
(kajaste 2010). Viimeksi samu kurrin artikke-
lissa (2012) on kuvattu erittäin havainnollisesti, 
mitä uuden lainsäädännön mukaiset menettelyt 
tarkoittavat.

tässä ei ole kaikki. marraskuussa 2011 ko-
missio antoi kaksi uutta asetusehdotusta, jotka 
ovat vielä vailla lopullista siunausta. Nämä uu-
distukset, jotka koskevat vain euroalueen mai-
ta, kulkevat yhteisnimellä two pack. toinen 
asetuksista, joka myös liittyy kansallisiin bud-
jettimenettelyihin, sisältää kaksi uutuutta. 
Näistä toinen on se, että jäsenvaltioiden tulee 
toimittaa komissiolle joka syksy budjettivalmis-
telujen yhteydessä budjettisuunnitelma, josta 
komissio voi antaa lausunnon. se voi myös ke-
hottaa – ei käskeä – jäsenvaltiota laatimaan 

uuden suunnitelman, jos edellinen ei vastaa 
vakaussopimuksen tavoitteita. toinen uutuus 
on se, että kunkin jäsenvaltion tulee perustaa 
eräänlainen ”finanssipoliittinen neuvosto”, 
jonka tehtävänä on valvoa näiden tavoitteiden 
toteutumista. tämä on jo ehtinyt herättää huo-
miota ja erilaisia odotuksia myös suomessa. 
asetusehdotuksessa uuden asiantuntijaelimen 
mandaatti on määritetty sangen ahtaaksi, joten 
kyseessä ei olisi välttämättä samantyyppinen 
elin kuin ruotsin Finanspolitiska rådet.             

toinen asetus määrittelee ne toimintatavat, 
joita noudatetaan, kun jokin euroalueen jäsen-
valtio joutuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin 
tai siihen kohdistuu tätä koskeva uhka. kysy-
mys on ns. ohjelmamaista, jotka saavat tukea 
unionin uusista rahoitusvälineistä ja sen lisäksi 
ulkopuolisista lähteistä kuten imF:stä. asetuk-
sessa määritetään eri toimijoiden, kuten euro-
ryhmätyöryhmän (EWG, Eurogroup Working 
Group) tai valvojaviranomaisten (Esat, Euro-
pean supervisory authorities) , tehtävät (stres-
sitestit). tähän liittyy myös se, että vaikeuksiin 
ajautunutta jäsenvaltiota voidaan kehottaa ha-
kemaan tukea. monesti tässä on aikailtu aivan 
liian kauan. Neuvosto voi myös päättää, että 
asianomainen jäsenvaltio on poikennut sille 
laaditusta ohjelmasta, mikä voi johtaa rahoituk-
sen katkaisemiseen. asetusehdotus on hyödyl-
linen, koska se jäsentää euroalueen ja eri toimi-
joiden rooleja mahdollisissa kriisitilanteissa.

kolmas uusi elementti on vuoden 2012 
alussa syntynyt hallitusten välinen sopimus ”ta-
lous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittami-
sesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta”. tätä kut-
sutaan usein ”finanssipoliittiseksi sopimuksek-
si” (fiscal compact). sopimuksen ydin on se, että 
jäsenvaltioiden edellytetään vievän kansalliseen 
lainsäädäntöönsä finanssipoliittinen sääntö, 
joka on vakaussopimuksen mukainen ja varmis-
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taa julkisen talouden rakenteellisen tasapainon 
saavuttamisen/säilymisen. tämän lisäksi kan-
salliseen lainsäädäntöön tulee sisällyttää auto-
maattinen korjausmekanismi, joka reagoi so-
peutusuralta poikkeamiseen. tasapainotilaksi 
on määritelty pääsääntöisesti vähintään 0,5 
prosentin suuruinen rakenteellinen julkisen ta-
louden alijäämä. Vielä ei ole täsmennetty, miten 
nämä seikat tullaan panemaan täytäntöön jä-
senvaltioiden tasolla. ilmeisesti kukin maa voi 
käyttää omaa harkintaansa. uutta on se, että 
Euroopan tuomioistuin valvoo jäsenvaltioita 
asetuksen täytäntöönpanossa. alun perin ta-
voitteena oli kirjata nämä seikat kunkin maan 
perustuslakiin, mutta se ei onnistunut. Esiku-
vana oli saksassa omaksuttu ”velkajarru”. 

saksan ja ranskan alkuperäinen tarkoitus 
oli sisällyttää ”velkajarru” itse perussopimuk-
seen, minkä seurauksena yhteisten finanssipo-
litiikan sääntöjen merkitys olisi epäilemättä 
vahvistunut. tässä ei onnistuttu, koska Britan-
nia asettui vastustamaan muutosta. tästä syys-
tä oli tyydyttävä valtiosopimukseen, jonka ul-
kopuolelle kaikista Eu-maista jäi allekirjoitus-
vaiheessa uk:n lisäksi vain tsekki. tavoitetta 
muuttaa perussopimusta ei ole hylätty ja monet 
odottavat, että tämä voisi tapahtua muutaman 
vuoden kuluessa. kokemuksesta tiedetään, että 
tämä olisi hyvin vaikea toteuttaa ja johtaisi kan-
sanäänestyksiin. tähän liittyy epävarmuuksia. 
Haasteena on jo päätettyjen uudistusten – 
sanktioineen – toteuttaminen. jos uudistukset 
eivät onnistu tältä pohjalta, kasvavat paineet 
saada aikaan vielä velvoittavampia järjestelyjä. 
Ne muutospaineet tulevat markkinoilta.   

Finanssipoliittisen sopimuksen konkreetti-
sin merkitys tulee siitä, että vain ne jäsenvaltiot, 
jotka ratifioivat sopimuksen, voivat saada tukea 
euroalueen pysyvästä vakausmekanismista, 
EVm:stä (Esm, European stability mechanism), 

joka aloittaa toimintansa 1.7.2012. Näin ollen 
sitoutuminen budjettikuriin ja tasapainoon on 
ehtona tuen saamiselle. 

sopimukseen sisältyy yhtä ja toista muuta-
kin. sopimusosapuolet ovat sitoutuneet nou-
dattamaan ns. käänteistä määräenemmistöpää-
töksentekoa, joka on otettu osin käyttöön six 
pack -asetuksissa. tällä tarkoitetaan sitä, että 
komission esitys tulee aina voimaan tietyn mää-
räajan sisällä, jollei jäsenvaltioiden joukosta 
löydy määräenemmistöä, jolla komission esitys 
voidaan kaataa. jää nähtäväksi, kuinka pitävä 
tällainen sitoumus on käytännössä. jos siitä pi-
detään kiinni, se kumoaa osin epäilykset, jotka 
koskevat vakaussopimuksen täytäntöönpanoa 
ja pitävyyttä alusta lähtien.    

toisaalta finanssipoliittisella sopimuksella 
ei voida mennä yli sen, mistä unionilainsäädän-
nön tasolla on jo sovittu, joten se ei välttämättä 
johda tiukempaan budjettikuriin. Viitearvot, 
jotka velvoittavat, ovat edelleen 3 prosentin 
alijäämä ja 60 prosentin velkasuhde. muut ta-
voitteet ovat näistä johdettuja. uuden sopi-
muksen tarkoitus on lähinnä varmistaa sääntö-
jen noudattaminen. Luottamuspula on johta-
nut siihen, että tarvitaan sekä vyötä (Eu-sään-
nöt) että henkseleitä (kansallinen lainsäädän-
tö). kuten entisessä Neuvostoliitossa sanottiin: 
”luottamus hyvä, kontrolli parempi”. jo kauan 
aikaa on ollut selvää, että menetetyn luotta-
muksen palauttaminen on tuskallinen prosessi, 
joka vaatii kustannuksia. Näitä kustannuksia 
voidaan kuitenkin yrittää vähentää vahvista-
malla sitoutumista. Lähiaikoina on edessä rat-
kaisuja, joissa testataan mm. sitä, onko komis-
sio valmis esittämään sanktioita ja ovatko jäsen-
valtiot valmiita niistä päättämään. jos näin ei 
ole, vakaussopimusta koskevien uudistusten 
uskottavuus kärsii vakavan takaiskun.
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uuden toissijaisen lainsäädännön lisäänty-
misestä voidaan esittää kaksi tulkintaa. Yhtääl-
tä voidaan ajatella, että unionin talouspolitiik-
kaa koskeva toimivalta suhteessa jäsenvaltioi-
hin on tämän seurauksena vahvistunut. toinen 
tulkinta on se, että unionin ja komission ase-
man vahvistuminen liittyy talous- ja rahoitus-
kriisiin ja on sen vuoksi luonteeltaan väliaikais-
ta. ahdinkoon joutuneet jäsenvaltiot ovat me-
nettäneet talouspoliittista itsenäisyyttään krii-
sin seurauksena. kun yhä useammalla jäsenval-
tiolla on liiallinen julkisen talouden alijäämä ja 
jotkut jäsenvaltioista ovat joutuneet turvautu-
maan suoranaiseen rahoitustukeen, on neuvos-
ton ja komission antaman ohjauksen rooli ko-
rostunut. Näiden maiden talouspolitiikassa ei 
ole juurikaan vaihtoehtoja. 

koska suomi ei ole ollut näiden menettely-
jen ja toimenpiteiden kohteena – lukuun otta-
matta lyhyttä episodia, joka aiheutui lähinnä 
ennustevirheestä vuonna 2010 – ei muutoksilla 
ole meihin välitöntä vaikutusta. toinen asia on 
se, että samanaikaisesti euroalueen kriisinhal-
lintaa on täydennetty uusilla välineillä, joilla on 
suoranaista merkitystä myös suomen kannalta. 
tämä liittyy isompaan kokonaisuuteen, josta 
puhutaan myöhemmin enemmän. 

koska niihin perussopimuksen artikloihin 
(121 ja 126 artiklat), jotka koskevat talouspoli-
tiikan koordinaatiota ei ole tehty muutoksia, 
voidaan arvioida, ettei unionin muodollinen 
toimivalta ole juurikaan muuttunut. uusi tois-
sijainen lainsäädäntö voidaan selittää paljolti 
kriisin esiin nostamilla tarpeilla. Lissabonin 
sopimukseen otettiin 136 artikla, joka koskee 
euroalueen maita ja mahdollistaa vain euromai-
ta koskevat säädökset. tällaisia olivat esimer-
kiksi uudet sanktioita koskevat asetukset. uu-
distusaallon toisessa vaiheessa (two pack) huo-
mio kohdistuu aiempaa enemmän yksinomaan 

euroalueeseen sekä erityisesti euromaille ase-
tettaviin vaatimuksiin. onkin sovittu, että Eu-
rooppa-neuvoston puheenjohtaja Van rompuy 
tuo euroalueen ohjausta ja hallintaa koskevia 
esityksiä kesäkuun 2012 huippukokoukseen.  

2. Iso kuva

selkeää kuvaa Eu-tason politiikkakoordinaati-
osta, tai kriisinhallinnasta, ei voi muodostaa, 
jollei huomioon oteta sitä kokonaisuutta, isoa 
kuvaa, jonka puitteissa koordinaatiota harjoite-
taan ja johon sisältyvät sääntöjen ja menettelyjen 
lisäksi myös eri instituutiot ja rahoitusvälineet. 
myös tässä suhteessa on tapahtunut paljon. 

oheisten kahden kuvion tarkoitus on antaa 
kokonaiskuva siitä, mikä on muuttunut parin 
viime vuoden aikana. Huomio ei saisi kiinnit-
tyä yksinomaan vakaus- ja kasvusopimukseen 
ja julkisen talouden kysymyksiin, joissa unionin 
toimivalta on perinteisesti ollut vahva. tästä 
syystä mukaan kuvaan on otettu myös laajem-
min makro- ja rahoitusvakautta sekä niiden 
valvontaa koskevat monet muutokset ja kehi-
tyssuunnat. 

oheisissa kuvioissa on käytetty eri elinten 
englanninkielisiä lyhenteitä. joidenkin suo-
menkieliset vastineet kuten EVm (Esm) ovat 
muuttuneet jo tutuiksi kotimaisen keskustelun 
seurauksena, mutta pääosin monet näistä eli-
mistä ja prosesseista lienevät edelleen laajem-
malle yleisölle vierailta. 

monet niistä elimistä ja toiminnoista, jotka 
myöhemmin ovat saaneet operatiivista merki-
tystä, olivat olemassa jo ennen vuotta 2010 (ku-
vio 1). julkisen talouden vakautta ja kestävyyt-
tä valvottiin ja vakaus- ja kasvusopimusta ta-
voitteineen ja menettelyineen (ennalta ehkäise-
vä ja korjaava osa) pantiin täytäntöön. myö-
hemmin on todettu, ettei tähän liittyviä velvoit-
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teita otettu riittävän vakavasti, jotta sopimus ja 
sitä koskeva sitoutuminen olisivat olleet oikeas-
ti uskottavia. kriisin myötä markkinat ovat tes-
tanneet sitoutumisen ja todenneet, että se ei ole 
ollut monien jäsenvaltioiden osalta riittävää. 

Vakaus- ja kasvusopimus joutui tuoreeltaan 
kriisiin, kun saksa ja ranska poikkesivat sään-
nöistä. sopimus neuvoteltiin uusiksi vuosikym-
men puolivälissä siten, että siihen lisättiin maa-
kohtaista sitoutumista ja omistajuutta. sovittiin 
myös keskipitkän aikavälin budjettitavoitteiden 
(mto) asettamisesta kullekin jäsenvaltiolle si-
ten, että ne olivat linjassa kunkin maan vaihte-
levien kestävyyshaasteiden kanssa. tällä tavoin 
otettiin etäisyyttä alkuaikojen ”yksi sääntö so-
pii kaikille” -periaatteeseen. 

samalla unionialueen jäsenmäärä lisääntyi 
laajentumisen seurauksena. tämä merkitsi myös 
sitä, että siitä tuli entistä heterogeenisempi, min-
kä seurauksena yhtenäisten politiikkalinjausten 
täytäntöönpanosta tuli yhä mutkikkaampaa.

Vuosisadan vaihteessa käynnistettiin Lissa-
bonin strategia, jonka oli määrä pureutua kas-
vun ja kilpailukyvyn ongelmiin. sen oli määrä 
vahvistaa talous- ja rahaliiton talousliittopila-
ria, joka nojasi liian yksipuolisesti julkisen ta-
louden vakauden ja kestävyyden valvontaan. 
talouspolitiikkaa oli määrä koordinoida perus-
sopimuksessa todetuilla ”talouspolitiikan 
suuntaviivoilla”, joita täydensivät vielä erikseen 
”työllisyyssuuntaviivat”, jotka toivat mukanaan 
myös sosiaalisen dimension. tämä on osoittau-
tunut kuitenkin ajan myötä melko tehottomak-
si. Poliittisesti arkaluontoisimmat maakohtaiset 
suositukset mm. palkkojen määräytymisestä 
ovat vähitellen vesittyneet. 

alkuperäiset suuntaviivat Emun alkuajoil-
ta, jotka lähtivät talous- ja rahaliiton edellyttä-
mästä sopeutuksesta ja lähentymisestä, olivat 
tiukkasävyisiä ja velvoittavia. Lissabonin stra-
tegia, kuten myös koordinaation välineeksi ke-
hitetyt suuntaviivat, eivät kuitenkaan johtaneet 
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toivottuun tulokseen. samoin koheesiopolitiik-
ka, jonka oli määrä tukea lähentymisprosessia, 
on osoittautunut tehottomaksi, kuten voitiin 
havaita kriisin yhteydessä. oli suuri järkytys, 
kun euroryhmälle raportoitiin vuoden 2010 
alussa, että – toisin kuin oli odotettu – kilpai-
lukykyerot euroalueen sisällä olivat Emu-aika-
na lisääntyneet trendinomaisesti. Lähentymisen 
sijasta voitiinkin todeta, että euroalue oli eriy-
tynyt sisäisesti ja ettei ollut olemassa keinoja, 
joilla tähän olisi voitu puuttua. 

julkisen talouden vakauden ja kestävyyden 
valvonnan ja makrovakauden valvonnan välillä 
ei ollut juurikaan yhteyttä. ainoa huomattava 
kytkentä näiden kahden aihealueen välillä oli se 
työ, jota tehtiin julkisen talouden pitkän aika-
välin kestävyyden arvioimiseksi. tukholman 
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2001 hyväk-
symä kolmihaarainen ikääntymisstrategia, joka 
nojasi velkaantumisen vähentämiseen, työlli-
syysasteen ja tuottavuuden nostamiseen sekä 
eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmien uudista-
miseen, kuului pitkään unionin talouspoliittisen 
strategian ytimeen. siihen palattiin tavan takaa. 
Eu:n talouspoliittisen komitean (EPC, Econo-
mic Policy Committee) alaisuuteen perustettu 
ikääntymistyöryhmä (aWG, ageing Working 
Group) on päivittänyt säännöllisesti kestävyys-
laskelmia, jotka on otettu huomioon, kun kes-
tävyysriskejä on arvioitu vuotuisten vakaus- ja 
lähentymisohjelmien yhteydessä. 

rahoitusmarkkinoiden rajat ylittävä valvon-
ta eteni viime vuosikymmenellä varsin hitaasti, 
vaikka aihe tuli suomen esille nostamana asia-
listalle jo ensimmäisen puheenjohtajakauden 
aikana vuonna 1999. tarvittiin todella syvä 
kriisi ennen kuin kansallisten valvojien komi-
teoista (ns. Lamfalussy-komiteat), joiden avul-
la pyrittiin saamaan aikaan rajat ylittävää yh-
teistyötä ja tietojen vaihtoa, päästiin eurooppa-

laisiin valvojaviranomaisiin (Esat). rahoitus-
markkinoiden sääntelyn kehittämisessä on 
keskeisellä sijalla ollut rahoituspalvelukomitea 
(FsC, Financial service Committee), joka on 
säännönmukaisesti raportoinut talous- ja rahoi-
tuskomitealle (EFC, Economic and Financial 
Committee), joka puolestaan valmistelee ECo-
FiN-neuvostoa.

kaksi kertaa vuodessa kokoontui ns. rahoi-
tusvakauspöytä (Financial stability table), joka 
kokosi jäsenvaltioiden ministeriöiden, keskus-
pankkien ja valvojakomiteoiden edustajat ko-
mission ja EkP:n edustajien lisäksi keskustele-
maan rahoitusmarkkinoiden tilasta, kehittämi-
sestä ja mahdollisista riskeistä. kaikesta huoli-
matta Eurooppa oli verraten huonosti valmis-
tautunut talous- ja rahoituskriisiin ja sen mu-
kanaan tuomien riskien laukeamiseen. rahal-
lista tukea voitiin viime vuosikymmenellä toi-
mittaa vain euroalueen ulkopuolisille ongelma-
maille maksutaseavun muodossa, jolloin ope-
raatioihin osallistui säännönmukaisesti myös 
imF. 

Vaikka EkP varjeli itsenäisyyttään, se osal-
listui politiikkavuoropuheluun epävirallisen 
euroryhmän ja sitä valmistelevan euroryhmä-
työryhmän (EWG) puitteissa. samoin sen rooli 
on ollut kaiken aikaa merkittävä komiteatasolla.

uutta tilannetta talouspolitiikan koordinaa-
tiossa voidaan kuvata siten, että kriisin seu-
rauksena politiikkaympäristön koherenssia ja 
politiikan johdonmukaisuutta on voitu lisätä. 
on saatu aikaan monia sellaisia yhteyksiä ja 
kytkentöjä, joiden puuttuminen vaikeutti aiem-
min politiikantekoa unionin ja euroalueen ta-
solla. seuraavassa käydään läpi keskeiset muu-
tokset kuvion 2 mukaisesti. 

keskeinen huomio kohdistuu edelleen jul-
kisen talouden vakauteen ja kestävyyteen. uu-
distetut säännöt painottavat ennaltaehkäisyä ja 
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kansallisella tasolla tapahtuvaa budjettikurin 
vahvistamista. Ennaltaehkäisevää vaikutusta 
lisäävät erityiset uudet sanktiot, joista jäsenval-
tiot ovat hyvin tietoisia ja jotka ovat lisänneet 
unionialueen sisäisiä jännitteitä. tämä on tullut 
esiin viime aikoina erityisesti Espanjan, unka-
rin ja Belgian julkisen talouden tilaa tarkastel-
taessa. samalla jäsenvaltioissa ja unionin eri 
instituutioissa ollaan hyvin tietoisia siitä, että 
jos uudistettujen sääntöjen soveltamista vesite-
tään, menetetään olennaiselta osin myös vaka-
us- ja kasvusopimuksen uskottavuutta. kysy-
mys on siis yhteisestä edusta. 

toinen syvälle menevä uudistus koskee 
kansallisten budjettimenettelyjen uudistamista 
siten, että vakaus- ja kasvusopimuksen säädök-
set viedään niiden sisään. koska kansalliset 
menettelyt eroavat, on turvauduttu tätä koske-
vaan direktiiviin. direktiivi on lainsäädäntöoh-
je ja antaa jäsenvaltioille paremmat mahdolli-

suudet nojautua jo olemassa oleviin käytäntöi-
hin. Erikseen on todettu, että jos jäsenvaltiolla 
on toimiva ja uskottava menettely, uutta lain-
säädäntöä ei tarvita. direktiivistä koituvat vel-
voitteet voidaan hoitaa myös muuten. Lähiai-
koina voidaan odottaa myös lakiesitystä, joka 
liittyy ns. finanssipoliittisen sopimuksen täy-
täntöönpanoon ja jonka tarkoitus on viedä kan-
salliseen lainsäädäntöön vakaussopimuksen 
mukainen finanssipoliittinen sääntö ja siihen 
liittyvä korjausmekanismi. ja kuten edellä to-
dettiin, Euroopan tuomioistuin on asetettu 
valvomaan tätä.

toinen uusi linkki on se, että on haluttu 
kytkeä myös yhteisöbudjetin varojen käyttö jä-
senvaltioiden budjettikuriin siten, että raken-
nerahastojen ym. yhteisön varojen hyödyntämi-
seen liittyisi aina myös makrotaloudellinen 
ehdollisuus. Periaatteessa tästä on sovittu jo 
syksyllä 2010. tällöin puheenjohtaja Van rom-
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puyn johtama talouspolitiikan koordinaatiota 
pohtinut työryhmä totesi raportissaan, jolle 
Eurooppa-neuvosto antoi tukensa, että on luo-
tava kaksiosainen sanktiomekanismi. sen en-
simmäinen osa liittyy alijäämämenettelyyn ja 
sitä koskeviin seuraamuksiin aina mahdollisia 
sakkoja myöten. tältä osin mekanismi astui 
voimaan joulukuussa 2011. mekanismin toinen 
osa tulisi siitä, että unionin rahoitusvälineisiin 
sisällytettäisiin siinä yhteydessä, kun valmistel-
laan tulevia vuoteen 2020 ulottuvia rahoituske-
hyksiä , julkisen talouden vakautta koskeva 
ehdollisuus. asia ei ole kokonaan uusi, koska 
vastaava ehdollisuus on sisältynyt jo nyt voi-
massa olevaan koheesiorahastoasetukseen. sitä 
itse asiassa sovellettiin talvella 2012, kun un-
karin hallitusta vaadittiin korjaamaan julkisen 
talouden tilaa sillä uhalla, että tukirahat jäädy-
tettäisiin, jos tavoitteita ei saavuteta. tarkoitus 
on laajentaa tätä mekanismia, jolloin se ei kos-
kisi vain koheesiomaita. sanktioista puhuttaes-
sa on syytä pitää mielessä myös ei-rahalliset 
sanktiot (naming and shaming), jotka liittyvät 
jäsenvaltioille kohdistettuihin huomautuksiin 
ja varoituksiin ja jotka on aina koettu kipeinä.         

kolmas uudistus, jolla voi olla merkitystä 
pitemmän päälle, on ns. eurooppalainen ohja-
usjakso (European semester), jonka yhteydessä 
neuvosto antaa jäsenvaltioille talouspoliittista 
ohjausta sen keskustelun perusteella, joka on 
käyty jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien 
ohjelmien pohjalta. jo tähän mennessä euroalu-
een jäsenvaltiot ovat käsitelleet kansallisia bud-
jettitilanteita ja pyrkineet valvomaan niitä siten, 
ettei suurempia poikkeamia syntyisi. myös yh-
teen sovitetusta politiikkastrategiasta on saatu 
kokemuksia. Vuonna 2009 sovittiin Eu-alueen 
koordinoidusta elvytysohjelmasta, jolloin niitä 
jäsenvaltioita, joilla oli elvytysvaraa julkisessa 
taloudessaan, kehotettiin hyödyntämään sitä. 

tämä lyhyen ajan elvytysohjelman suuruus-
luokka oli 1,5 % Bkt:sta, minkä lisäksi niitä 
maita, joilla oli siihen varaa, saattoivat antaa 
automaattisten vakauttajien toimia. Hieman 
samaan tapaan sovittiin euroryhmässä syksyllä 
2011 siitä, että haavoittuvassa asemassa olevien 
maiden tulee pitää kiinni jo aiemmin sovituista 
sopeutustavoitteistaan taloustilanteesta riippu-
matta ja että muille jäsenvaltioille olisi annettu 
enemmän liikkumavaraa. 

kokemukset Eu- ja euroalueen sisäisestä 
koordinaatiosta eivät ole kuitenkaan kovin roh-
kaisevia. Niin kauan kun jäsenvaltioita ei voida 
uskottavalla tavalla velvoittaa sopeuttamaan 
finanssipolitiikkaansa unioni- tai euroalueen 
tavoitteisiin, koordinaation merkitys jää ulko-
kohtaiseksi. Vähimmäisedellytyksenä koordi-
naatiolle olisi oltava se, että kaikki maat ovat 
saavuttaneet ”lähellä tasapainoa tai ylijäämä” 
-tavoitetilan ja että makrovakaus vallitsisi muu-
tenkin. kriisin yhteydessä saadut kokemukset 
osoittavat, että talouden ahdingon täytyy olla 
edennyt varsin pitkälle ennen kuin jäsenvaltiot 
ovat valmiita antamaan periksi budjettisuvere-
niteetistaan, hakemaan apua ja ottamaan vas-
taan yksityiskohtaisempaa ohjausta.

kriisin opetuksista keskeisin lienee se, että 
ei voida tuijottaa vain julkiseen talouteen. mak-
rovakauden valvontaa koskevan menettelyn 
käynnistäminen oli tässä suhteessa merkittävä 
läpimurto. Parhaassa tapauksessa menettely 
vahvistaa koordinaation uskottavuutta, kun 
voidaan puuttua laajempaan kirjoon epäkohtia. 
kysymys on siitä, ryhtyvätkö jäsenvaltiot, joissa 
esiintyy vakavia makrovakauden poikkeamia, 
niihin kipeisiin toimenpiteisiin, joita tullaan 
suosittamaan. alku on jossain määrin lupaava. 
Vain yksi (Bulgaria) niistä 12 jäsenvaltiosta, 
joihin komissio kiinnitti huomiota rakennein-
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dikaattoreiden perusteella, on ryhtynyt protes-
toimaan. 

toinen makrovakauden valvontaa koskeva 
uudistus, joka tuli voimaan vuoden 2011 alus-
ta, on järjestelmäriskikomitean (EsrB, Euro-
pean systemic risk Board) toiminnan käynnis-
tyminen. EsrB, joka koostuu keskuspankkien 
ja finanssivalvojien edustajista, toimii EkP:n 
yhteydessä ja tarkastelee makrovakautta rahoi-
tusmarkkinoiden näkökulmasta. se on jo muu-
taman kerran puuttunut markkinoilla esiin 
nousseisiin riskeihin, mutta kaiken kaikkiaan 
tämän ja muiden viime vuoden alussa tapahtu-
neiden uudistusten vaikutuksia ollaan vasta 
arvioimassa. jo nyt on todettu, että yhteyttä 
makrovakautta valvovien eri menettelyjen ja 
elinten välillä olisi vahvistettava. 

EsrB tarkastelee rahoitusvakautta makro-
näkökulmasta. samaan aikaan, kun EsrB aloit-
ti toimintansa, käynnistivät toimintansa myös 
uudet eurooppalaiset valvontaviranomaiset 
(Esat), jotka lähestyvät rahoitusvakautta puo-
lestaan mikronäkökulmasta. Näitä viranomai-
sia on kolme, joista yksi on pankkivalvontavi-
ranomainen (EBa, European Banking autho-
rity). toisen tehtävät liittyvät rahoitusmarkki-
navalvontaan (Esma, European securities and 
markets authority) ja kolmannen (EioPa, 
European insurance and occupational Pen-
sions authority) vakuutussektorin valvontaan. 
Vaikka valvonnan pääpaino on edelleen kansal-
lisilla viranomaisilla, on uusilla eurooppalaisil-
la viranomaisilla keskeinen rooli kriisioloissa ja 
-maissa. Erityisesti EBa:n rooli on ollut näkyvä 
pankkisektorilla toteutetuissa stressitesteissä. 
tämä tulee esiin myös uudessa asetusehdotuk-
sessa (two pack), joka koskee vakaviin vaikeuk-
siin joutuneiden jäsenvaltioiden valvontaa ja 
jossa EBa saa keskeisen roolin arvioitaessa 
riskejä. kaiken aikaa yhä tärkeämmäksi ovat 

tulleet rahoitusvakautta koskevat ulkosuhteet, 
joista keskustellaan G20-tasolla. tällä tasolla 
keskeinen uusi elin on Financial stability Bo-
ard (FsB), jossa hiotaan globaalitason sääntelyä 
ja pelisääntöjä.           

kokonaan uusi dimensio rahoitusvakauden 
valvontaan on syntynyt siitä, että on luotu väli-
neitä, joilla voidaan tukea rahoitusvakautta 
mahdollisissa kriisimaissa. tätä ennen käytössä 
oli oikeastaan vain euroalueen ulkopuolisilla 
maille tarkoitettu maksutaseapu, jota säännön-
mukaisesti käytettiin yhteistyössä imF:n kans-
sa. jatkossa ei ole itsestään selvää, että imF on 
mukana ja millä osuudella.

kriisin kärjistyessä vuonna 2010 muodos-
tettiin ensin väliaikainen rahasto, Euroopan 
rahoitusvakausväline, ErVV (EFsF, European 
Financial stability Facility). sen jälkeen sovit-
tiin pysyvästä Euroopan vakausmekanismista, 
EVm (Esm, European stability mechanism), 
jonka käyttöönottoa on aikaistettu vuodella 
siten, että se aloittaa toimintansa jo heinäkuus-
sa 2012. samalla kun euroalueen maiden yhtei-
nen, väliaikainen instrumentti perustettiin, 
muodostettiin myös koko unioninalueen oma 
Euroopan rahoitusvakausmekanismi, ErVm 
(EFsm, European Financial stability 
mechanism), jonka rooli on jäänyt toissijaisek-
si ja jonka kapasiteetti on hyvin rajoitettu. Näi-
den uusien instituutioiden kehitys on tapahtu-
nut varsin pitkälle unionin lainsäädäntökehi-
kon ulkopuolella. tähän kaikkeen liittyy po-
tentiaalisia institutionaalisia ja oikeudellisia 
ongelmia. Euroryhmä ja sitä valmisteleva työ-
ryhmä (EWG) ovat alun perin epävirallisia ei-
vätkä varsinaisia päätöksentekoelimiä siitä 
huolimatta, että niiden olemassaolo ja euroalu-
een yhteinen intressi onkin tunnustettu ja nii-
den de facto -rooli on muuttunut. tämä näkyy 
erityisesti kriisinhallintamekanismien ohjauk-
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sessa, missä keskeinen päätöksenteko perustuu 
euromaiden yksimielisyyteen. 

on selvää, että näiden uusien instrumentti-
en käytön tulee perustua huolelliseen analyy-
siin ja tiukkaan seurantaan, joten on vaikea 
ajatella, että unionin keskeiset toimielimet, 
kuten komissio ja EkP, eivät olisi tiiviisti mu-
kana. tämä on puolestaan ongelma euroalueen 
ulkopuolisille maille, erityisesti Britannialle. 
jatkossa joudutaan selvittämään, kuinka nämä 
eri näkökohdat sovitetaan yhteen, kun euroalu-
een hallintaa ja ohjausta kehitetään. Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan Van rompuyn teh-
tävänä on raportoida tästä asiasta kesän 2012 
huippukokouksessa.

kaiken kaikkiaan voidaan havaita, että krii-
sin yhteydessä toteutetut muutokset Eu- ja 
euroalueen talouspolitiikan hallinnassa ja ohja-
uksessa ovat lisänneet koherenssia. tämä kos-
kee koordinaatiota Eu- ja euroalueen sekä jä-
senvaltioiden talouspolitiikan välillä, joskin vie 
vielä aikaa ennen kuin kansallisen tason lain-
säädäntötoimet on saatettu loppuun. tämän 
tulisi vahvistaa koordinaatiokehikon uskotta-
vuutta edellyttäen, että jäsenvaltioiden oikeus-
järjestykseen voidaan luottaa. takuumieheksi 
onkin nyt otettu myös Euroopan tuomioistuin. 

toinen muutos liittyy eri politiikkalohkojen 
keskinäiseen johdonmukaisuuteen. jos on niin, 
että julkisen sektoriin vakauteen ja kestävyy-
teen tähtäävät säännöt, makrovakauden vahvis-
tamiseen liittyvät menettelyt sekä rahoitusva-
kautta koskevat instrumentit toimivat yhden-
suuntaisesti, voidaan olettaa, että lopputulos 
on aiempaa uskottavampi ja kestävämpi.   

3. Tie eteenpäin

uutta talouspolitiikan koordinaatiota koskevaa 
lainsäädäntöä on syntynyt nopeassa tahdissa. 

kun ns. six pack -asetusten valmistelu käynnis-
tyi keväällä 2010 puheenjohtaja Van rompuyn 
vetämässä työryhmässä ja ne astuivat voimaan 
joulukuussa 2011, on uusimmat asetusehdo-
tukset (two pack) määrä viedä läpi runsaassa 
puolessa vuodessa, minkä jälkeen tarvitaan kui-
tenkin vielä aikaa niiden täytäntöönpanoon 
jäsenvaltioissa. sama koskee myös ns. finanssi-
poliittista sopimusta, jota käsiteltiin neuvoston 
ad hoc -työryhmässä runsaan kuukauden ja 
joka on nyt ratifioitavana jäsenvaltioissa. uusia 
– kiistanalaisia – lainsäädäntöehdotuksia on 
tulossa muun muassa ns. eurobondeista. 

selvästikin tässä käytetään hyväksi tilaisuut-
ta. kun rauta on kuuma, on taottava. markki-
nat seuraavat erityisesti euroalueen toimia ja 
odottavat, että budjettikuria tullaan vahvista-
maan. tämä on kirjattu myös osaksi euroalu-
een kriisistrategiaa. ongelmaksi saattaa osoit-
tautua se, että kiireessä valmisteltava uusi lain-
säädäntö ei ole laadullisesti korkeatasoista. 
olisi tärkeää, että neuvostolla ja jäsenvaltioilla 
olisi riittävästi aikaa käsitellä ehdotuksia ja ar-
vioida niiden täytäntöönpanoa ja vaikutuksia.

Hyvä esimerkki tästä on ehdotus ns. finans-
sipoliittisten neuvostojen perustamisesta, jota 
komissio ajaa. myös suomessa olisi hyvä vah-
vistaa finanssipolitiikan harrastusta ja siitä käy-
tävää keskustelua, mutta tarvitaan aikaa, että 
tämä voidaan toteuttaa rakentavalla tavalla. 
mitään vastakkainasetteluja ei tarvita. Vielä 
isompi haaste on se, kuinka toteutetaan vaati-
mus finanssipoliittisen säännön ja siihen liitty-
vän korjausmekanismin viemisestä kansalliseen 
lainsäädäntöön. toimenpiteitä odotetaan nyt 
jäsenvaltioilta.

toinen häiritsevä ilmiö on se, että uudistus-
ehdotuksia ovat alkaneet tuottaa myös jäsen-
valtiot, lähinnä saksa–ranska-akselilta. ongel-
maksi on koettu se, että näin ohitetaan sekä 
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komission aloitemonopoli että helposti myös 
yhteisömetodi. samalla tämä heijastaa tietyn-
laista kärsimättömyyttä. Voi olla, että unionin 
laajentuessa suurten maiden kärsivällisyys lop-
puu. on myös odotettavissa, että ennemmin tai 
myöhemmin ryhdytään vaatimaan hallinnan ja 
ohjauksen virtaviivaistamista, koska nykyiset, 
paisuneet menettelyt ovat varsin vaikeasti ym-
märrettäviä. 

kannattaa ottaa huomioon, että kaikkeen 
tähän liittyy huomattavia poliittisia riskejä. Eu-
roalueen tulevaisuus on tässä suhteessa melko 
epävakaa. Vaalitulokset ranskassa, kreikassa, 
italiassa, alankomaissa tai saksassa saattavat 
muuttaa tasapainoa ja ohjata unionin ja euro-
alueen kehitystä kokonaan uusille raiteille joko 
kohti tiiviimpää tai löysempää integraatiota. 
muutokset voisivat vaikuttaa myös suomen 
asemaan.

Eu:n instituutioissa on suhtauduttu näihin 
kysymyksiin melko suoraviivaisesti ja nähty vii-
saaksi keskittää hallintaa ja päätöksentekoa 
sitomalla jäsenvaltioiden kädet mahdollisim-
man pitkälle jo etukäteen (esim. schuknecht, 
moutot, rother ja stark 2011). tämä olisi kui-
tenkin liian helppoa ja yksinkertaista sekä mah-
dollisesti vastoin unionin toiminnan kannalta 
keskeisiä periaatteita (toissijaisuus- ja suhteel-
lisuusperiaatteet). uudistuksia toteutettaessa 
on välttämätöntä ottaa huomioon kansalliseen 
päätöksentekoon liittyviä monia näkökohtia ja 
herkkyyksiä. kansallisesti budjettipolitiikka ei 
ole vain finanssipolitiikkaa, jossa kysymys on 
mitoituksesta ja ajoituksesta, vaan se on ennen 
muuta hyvinvointipolitiikkaa, elinkeinopoli-
tiikkaa ja tulonjakopolitiikkaa. Nämä näkökul-
mat eivät helposti kohtaa, joten voi olla vaikea 
päästä yhteisymmärrykseen, vaikka on helppo 
nähdä myös finanssipoliittisten näkökohtien 

painoarvo ja hyväksyä vakaus- ja kasvusopi-
muksen velvoitteet. 

kun lähiaikoina joudutaan määrittämään 
se, millainen finanssipoliittinen sääntö ja siihen 
liittyvä korjausmekanismi kansalliseen lainsää-
däntöön sisällytetään, tarvitaan huolellista har-
kintaa. säännössä on otettava huomioon ennen 
muuta kestävyyshaasteet, jotka heijastuvat uu-
delleen arvioitaviin keskipitkän aikavälin ta-
voitteisiin. korjausmekanismin on oltava oi-
kea-aikainen ja tehokas, mutta samalla siitä ei 
saisi muodostua mitään hirttosilmukkaa vaan 
automaattisille vakauttajilla tulisi antaa liikku-
mavaraa. komission ehdotusten lähtökohtana 
ovat rakenteellisia jäämiä koskevat laskelmat, 
joihin liittyy paljon ongelmia. saattaa olla niin, 
että mekanismi olisi järkevämpi kytkeä meno-
kehitykseen ja siten tuoda budjettikehikkoon 
jonkinlainen menosääntö. tämä vastaisi jo uu-
dessa toissijaisessa lainsäädännössä omaksuttua 
vaihtoehtoista käytäntöä silloin, kun rakenteel-
lisista jäämistä ei ole riittävää varmuutta.

kuviosta 2 on nähtävissä, että toteutettavi-
en uudistusten jälkeenkin ja siitä huolimatta, 
että talouspolitiikan koordinaation koherenssia 
on kyetty tuntuvasti vahvistamaan, löytyy Eu- 
ja euroalueen hallinnasta ja ohjauksesta puut-
tuvia lenkkejä, joita olisi vahvistettava. uusien 
rahoitusvälineiden käyttö ja ehdollisuus jää il-
man uusia ratkaisuja avoimeksi. samoin tulisi 
unionin muiden, olemassa olevien rahoitusvä-
lineiden käyttöön tuoda vakaus- ja kasvusopi-
mukseen liittyvää ehdollisuutta siinä yhteydes-
sä, kun uusista rahoituskehyksistä päätetään 
(kajaste 2008). Näiden välineiden käyttö ei voi 
olla tuloksellista ja vaikutukset eivät voi olla 
pysyviä, jos tukea saavien maiden talouspoli-
tiikka ei ole linjassa vakaus- ja kestävyystavoit-
teiden kanssa. 
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Verotus on edelleen alue, jossa yhteistyö ja 
koordinaatio on yksimielisyysvaatimusten 
vuoksi vaikeaa ja kohtaa huomattavaa vastus-
tusta, vaikka joiltain osin on tapahtunut muu-
tosta. jyrkkä suhtautuminen verotukseen saat-
taa olla omiaan vääristämään julkisen talouden 
sopeutustoimia, jotka painottuvat helposti 
pääosin menokuriin. toisaalta talous- ja rahoi-
tuskriisi on osoittanut tyhjäksi kaksi sitkeää 
myyttiä ja siten pysyvästi muuttanut suhtautu-
mista julkiseen talouteen. Ensimmäinen myytti 
oli se, että suvereeni valtio ei voi koskaan ajau-
tua vararikkoon. Perusteluna oli se, että valtio 
voi aina tasapainottaa taloutensa verottamalla 
kansalaisia. toinen myytti, joka liittyy edelli-
seen, onkin se, että verotuksessa olisi aina liik-
kumavaraa. tältäkin osin käsitykset ovat muut-
tuneet, mistä voi tehdä sen johtopäätöksen, 
että olisi harkittava uudelleen myös suhtautu-
mista verotusta koskevaan yhteistoimintaan 
unionialueella.

Lähiaikojen avainkysymyksiä on euroalueen 
hallinnan kehittäminen. talous- ja rahoituskrii-
sin hallinta ja uusien rahoitusmekanismien so-
veltaminen, on muuttamassa niitä lähtökohtia, 
joista sovittiin silloin, kun euroalue muodostet-
tiin. silloin päätettiin, että euroryhmä on epä-
virallinen elin, jonka puitteissa on mahdollista 
käydä vuoropuhelua Euroopan keskuspankki-
järjestelmän kanssa ilman, että se koettaisiin ex 
ante -koordinaatioksi ja sitoisi eri osapuolten 
käsiä. Euroalueen hallinnan vähittäinen viral-
listuminen on ollut käynnissä sitä mukaa, kun 
sille on tullut operatiivista vastuuta ja tehtäviä. 
Lissabonin sopimuksen euroaluetta koskevat 
uudet artiklat antanevat tähän mahdollisuuk-
sia. sopimuksen 136 artiklaa, joka mahdollistaa 
euroalueen tiiviimmän koordinaation, on jo 
sovellettu uusissa asetuksissa, mutta 138 artik-
laan, joka liittyy euron ulkosuhteisiin, ei ole 

vielä viitattu. kysymys euron ulkoisesta edus-
tautumisesta, jossa ei ole tapahtunut juurikaan 
muutoksia, noussee esiin jossakin vaiheessa sitä 
mukaa, kun ulkosuhteet tulevat G7- ja G20-
yhteyksien vuoksi kaiken aikaa tärkeämmiksi. 

olisi helppo arvioida, että muutos on vie-
mässä kohti liittovaltiorakenteita. tästä ei ole 
kuitenkaan välttämättä kysymys. tehokkaampi 
hallinta ja ohjaus tulevat näkyviin parempana 
koherenssina, jonka tuloksena erityisesti euro-
alueen toiminta on hallitumpaa ja johdonmu-
kaisempaa. tämä on välttämätöntä, koska käy-
tössä on myös uusia instrumentteja, erityisesti 
kriisinhallinnassa. koherenssi koskee yhtäältä 
unionitason ja jäsenvaltioiden politiikkatoi-
mien ja säädösten yhteensovittamista ja toisaal-
ta eri politiikkalohkojen välistä koordinaatiota 
unionin tasolla. Ei ole mitään merkkejä siitä, 
että jäsenvaltiot olivat valmiita luopumaan ta-
lous- ja finanssipoliittisesta suvereniteetistaan, 
joten ainoa vaihtoehto on tehostaa koordinaa-
tiota niissä ahtaissa puitteissa, jotka näistä läh-
tökohdista muodostuvat. tästä lienee ollut 
kysymys viime vuosien muutoksessa. □    
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