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Euroopan unionin ja euroalueen talouden hal-

linnasta ja ohjauksesta (governance) kirjoittaessa tuntuu siltä kuin raportoisi vieraan planeetan
tapahtumista. Euroopan unioni koetaan poliittisesti ja institutionaalisesti etäiseksi, minkä
vuoksi on vaikea mieltää yhdentymiseen liittyviä kansallisia etuja ja yhteisiä intressejä. Määritelmällisesti peruste talouspolitiikan koordinaatiolle on jäsenvaltioiden yhteinen intressi,
erityisesti yhteisen rahan vuoksi, ja rajat ylittävien ulkoisvaikutusten huomioon ottaminen.
Tämä oli tiedossa, kun unioniin liityttiin. Ajan
kuluessa on unohdettu liittymisen taustalla olevat perusteet ja ryhdytty ihmettelemään, minkä
vuoksi oikeastaan olemme mukana ja miksi
olemme valmiita panostamaan niin paljon euroalueen koossa pysymiseen ja vakauteen.
Usein jää myös huomaamatta se, että markkinaintegraatio on kaiken aikaa syventynyt,
eikä voida ajatella, että yhdentymisprosessin
hallinta ja ohjaus voisivat jäädä liian paljon jälkeen tästä. Tämän vuoksi on ymmärrettävää,
että vuosien aikana erityisesti rahoitusmarkkinoiden EU-tason valvonta ja sääntely ovat
edenneet tuntuvasti ja saaneet yhä enemmän

myös globaaleja piirteitä, koska markkinoiden
tasolla yhdentyminen ei suinkaan pysähdy Euroopan unionin ulkorajoihin.
Lyhyen ajan sisällä on politiikkakoordinaatiota EU:n ja erityisesti euroalueen puitteissa
vahvistettu monilla uusilla säädöksillä. On
hyvä pohtia, mistä on kysymys. Ollaanko erityisesti euroalueen talouden ohjausta ja hallintaa nyt tiivistämässä niin, että on toteutumassa
”kvanttihyppy”, jota EKP:n edellinen pääjohtaja Trichet peräsi?

1. Viime aikojen uudistukset
Viime vuoden lopulla voimaan tuli ns. six pack,
joka koostuu viidestä asetuksesta ja yhdestä
direktiivistä. Kahdella näistä asetuksista täydennetään jo olemassa olevaa vakaussopimusta
koskevaa toissijaista lainsäädäntöä. Sopimuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta on vahvistettu ja perussopimuksen velkakriteeri on viimein
saatu operationalisoiduksi. Yksi asetuksista luo
kokonaan uuden menettelyn (liiallisten tasapainottomuuksien menettely), joka mahdollistaa
jäsenvaltioiden makrotaloudellisen tasapainon
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valvonnan ja puuttumisen mahdollisiin poikkeamiin. Lisäksi uusilla asetuksilla tehostetaan
sanktiomenettelyjä tilanteissa, joissa jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä. Sanktioiden – korolliset ja korottomat talletukset sekä mahdolliset
sakot – tarkoituksena on vahvistaa säädösten
ennalta ehkäisevää merkitystä.
Uudessa direktiivissä on puolestaan kysymys siitä, että kansallisten budjettikehikkojen
halutaan tukevan vakaussopimuksen täytäntöönpanoa. Erityisesti halutaan korostaa keskushallinnon vastuuta koko julkisen talouden
vakaudesta ja kestävyydestä kytkemällä hallinnon eri tasot ja tavoitteet tiiviimmin yhteen.
Direktiivi on pantava täytäntöön vuoden 2013
loppuun mennessä. Sen keskeiset tulemat ovat
parhaillaan esillä samassa yhteydessä, kun Suomessa pohditaan kuntatalouden uudistamista.
Euroopassa on monia esimerkkejä – viimeksi
Espanja – siitä, kuinka vaikeaa jäsenvaltioiden
on hallita alue- ja paikallistalouksien tasapainoa varsinkin, kun ne ovat autonomisia.
Six pack -uudistuksen sisältöä ja tavoitteita
on selostettu aikakauskirjassa jo aikaisemmin
(Kajaste 2010). Viimeksi Samu Kurrin artikkelissa (2012) on kuvattu erittäin havainnollisesti,
mitä uuden lainsäädännön mukaiset menettelyt
tarkoittavat.
Tässä ei ole kaikki. Marraskuussa 2011 komissio antoi kaksi uutta asetusehdotusta, jotka
ovat vielä vailla lopullista siunausta. Nämä uudistukset, jotka koskevat vain euroalueen maita, kulkevat yhteisnimellä two pack. Toinen
asetuksista, joka myös liittyy kansallisiin budjettimenettelyihin, sisältää kaksi uutuutta.
Näistä toinen on se, että jäsenvaltioiden tulee
toimittaa komissiolle joka syksy budjettivalmistelujen yhteydessä budjettisuunnitelma, josta
komissio voi antaa lausunnon. Se voi myös kehottaa – ei käskeä – jäsenvaltiota laatimaan
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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 huomiota 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 jäsenvaltio joutuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin
tai siihen kohdistuu tätä koskeva uhka. Kysymys on ns. ohjelmamaista, jotka saavat tukea
unionin uusista rahoitusvälineistä ja sen lisäksi
ulkopuolisista lähteistä kuten IMF:stä. Asetuksessa määritetään eri toimijoiden, kuten euroryhmätyöryhmän (EWG, Eurogroup Working
Group) tai valvojaviranomaisten (ESAt, European Supervisory Authorities) , tehtävät (stressitestit). Tähän liittyy myös se, että vaikeuksiin
ajautunutta jäsenvaltiota voidaan kehottaa hakemaan tukea. Monesti tässä on aikailtu aivan
liian kauan. Neuvosto voi myös päättää, että
asianomainen jäsenvaltio on poikennut sille
laaditusta ohjelmasta, mikä voi johtaa rahoituksen katkaisemiseen. Asetusehdotus on hyödyllinen, koska se jäsentää euroalueen ja eri toimijoiden rooleja mahdollisissa kriisitilanteissa.
Kolmas uusi elementti on vuoden 2012
alussa syntynyt hallitusten välinen sopimus ”talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta”. Tätä kutsutaan usein ”finanssipoliittiseksi sopimukseksi” (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 kansalliseen lainsäädäntöön tulee sisällyttää automaattinen korjausmekanismi, joka reagoi sopeutusuralta poikkeamiseen. Tasapainotilaksi
on määritelty pääsääntöisesti vähintään 0,5
prosentin suuruinen rakenteellinen julkisen talouden alijäämä. Vielä ei ole täsmennetty, miten
nämä seikat tullaan panemaan täytäntöön jäsenvaltioiden tasolla. Ilmeisesti kukin maa voi
käyttää omaa harkintaansa. Uutta on se, että
Euroopan tuomioistuin valvoo jäsenvaltioita
asetuksen täytäntöönpanossa. Alun perin tavoitteena oli kirjata nämä seikat kunkin maan
perustuslakiin, mutta se ei onnistunut. Esikuvana oli Saksassa omaksuttu ”velkajarru”.
Saksan ja Ranskan alkuperäinen tarkoitus
oli sisällyttää ”velkajarru” itse perussopimukseen, minkä seurauksena yhteisten finanssipolitiikan sääntöjen merkitys olisi epäilemättä
vahvistunut. Tässä ei onnistuttu, koska Britannia asettui vastustamaan muutosta. Tästä syystä oli tyydyttävä valtiosopimukseen, jonka ulkopuolelle kaikista EU-maista jäi allekirjoitusvaiheessa 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 kansanäänestyksiin. 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 konkreettisin 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 muutakin. Sopimusosapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan ns. käänteistä määräenemmistöpäätöksentekoa, joka on otettu osin käyttöön six
pack -asetuksissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että
komission esitys tulee aina voimaan tietyn määräajan sisällä, jollei jäsenvaltioiden joukosta
löydy määräenemmistöä, jolla komission esitys
voidaan kaataa. Jää nähtäväksi, kuinka pitävä
tällainen sitoumus on käytännössä. Jos siitä pidetään kiinni, se kumoaa osin epäilykset, jotka
koskevat vakaussopimuksen täytäntöönpanoa
ja pitävyyttä alusta lähtien.
Toisaalta finanssipoliittisella sopimuksella
ei voida mennä yli sen, mistä unionilainsäädännön tasolla on jo sovittu, joten se ei välttämättä
johda tiukempaan budjettikuriin. Viitearvot,
jotka velvoittavat, ovat edelleen 3 prosentin
alijäämä ja 60 prosentin velkasuhde. Muut tavoitteet ovat näistä johdettuja. Uuden sopimuksen tarkoitus on lähinnä varmistaa sääntöjen noudattaminen. Luottamuspula on johtanut siihen, että tarvitaan sekä vyötä (EU-säännöt) että henkseleitä (kansallinen lainsäädäntö). Kuten entisessä Neuvostoliitossa sanottiin:
”luottamus hyvä, kontrolli parempi”. Jo kauan
aikaa on ollut selvää, että menetetyn luottamuksen palauttaminen on tuskallinen prosessi,
joka vaatii kustannuksia. Näitä kustannuksia
voidaan kuitenkin yrittää vähentää vahvistamalla sitoutumista. Lähiaikoina on edessä ratkaisuja, joissa testataan mm. sitä, onko komissio valmis esittämään sanktioita ja ovatko jäsenvaltiot valmiita niistä päättämään. Jos näin ei
ole, vakaussopimusta koskevien uudistusten
uskottavuus kärsii vakavan takaiskun.
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Uuden toissijaisen lainsäädännön lisääntymisestä voidaan esittää kaksi tulkintaa. Yhtäältä voidaan ajatella, että unionin talouspolitiikkaa koskeva toimivalta suhteessa jäsenvaltioihin on tämän seurauksena vahvistunut. Toinen
tulkinta on se, että unionin ja komission aseman vahvistuminen liittyy talous- ja rahoituskriisiin ja on sen vuoksi luonteeltaan väliaikaista. Ahdinkoon joutuneet jäsenvaltiot ovat menettäneet talouspoliittista itsenäisyyttään kriisin seurauksena. Kun yhä useammalla jäsenvaltiolla on liiallinen julkisen talouden alijäämä ja
jotkut jäsenvaltioista ovat joutuneet turvautumaan suoranaiseen rahoitustukeen, on neuvoston ja komission antaman ohjauksen rooli korostunut. Näiden maiden talouspolitiikassa ei
ole juurikaan vaihtoehtoja.
Koska Suomi ei ole ollut näiden menettelyjen ja toimenpiteiden kohteena – lukuun ottamatta lyhyttä episodia, joka aiheutui lähinnä
ennustevirheestä vuonna 2010 – ei muutoksilla
ole meihin välitöntä vaikutusta. Toinen asia on
se, että samanaikaisesti euroalueen kriisinhallintaa 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 talouspolitiikan koordinaatiota ei ole tehty muutoksia,
voidaan arvioida, ettei unionin muodollinen
toimivalta ole juurikaan muuttunut. Uusi toissijainen lainsäädäntö voidaan selittää paljolti
kriisin esiin nostamilla tarpeilla. Lissabonin
sopimukseen otettiin 136 artikla, joka koskee
euroalueen maita ja mahdollistaa vain euromaita koskevat säädökset. Tällaisia olivat esimerkiksi uudet sanktioita koskevat asetukset. Uudistusaallon toisessa vaiheessa (two pack) huomio kohdistuu aiempaa enemmän yksinomaan
178

euroalueeseen sekä erityisesti euromaille asetettaviin vaatimuksiin. Onkin sovittu, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy
tuo euroalueen ohjausta ja hallintaa koskevia
esityksiä kesäkuun 2012 huippukokoukseen.

2. Iso kuva
Selkeää kuvaa EU-tason politiikkakoordinaatiosta, tai kriisinhallinnasta, ei voi muodostaa,
jollei huomioon oteta sitä kokonaisuutta, isoa
kuvaa, jonka puitteissa koordinaatiota harjoitetaan 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 kiinnittyä yksinomaan vakaus- ja kasvusopimukseen
ja julkisen talouden kysymyksiin, joissa unionin
toimivalta on perinteisesti ollut vahva. Tästä
syystä mukaan kuvaan on otettu myös laajemmin makro- ja rahoitusvakautta sekä niiden
valvontaa koskevat monet muutokset ja kehityssuunnat.
Oheisissa kuvioissa on käytetty eri elinten
englanninkielisiä lyhenteitä. Joidenkin suomenkieliset vastineet kuten EVM (ESM) ovat
muuttuneet jo tutuiksi kotimaisen keskustelun
seurauksena, mutta pääosin monet näistä elimistä ja prosesseista lienevät edelleen laajemmalle yleisölle vierailta.
Monet niistä elimistä ja toiminnoista, jotka
myöhemmin ovat saaneet operatiivista merkitystä, olivat olemassa jo ennen vuotta 2010 (kuvio 1). Julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä valvottiin ja vakaus- ja kasvusopimusta tavoitteineen ja menettelyineen (ennalta ehkäisevä ja korjaava osa) pantiin täytäntöön. Myöhemmin on todettu, ettei tähän liittyviä velvoit-
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Kuvio 1. Tilanne ennen vuotta 2010
Kuvio 1. Tilanne ennen vuotta 2010
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Vakaus- ja
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teita otettu riittävän vakavasti, jotta sopimus ja
sitä koskeva sitoutuminen olisivat olleet oikeasti uskottavia. Kriisin myötä markkinat ovat testanneet sitoutumisen ja todenneet, että se ei ole
ollut monien jäsenvaltioiden osalta riittävää.
Vakaus- ja kasvusopimus joutui tuoreeltaan
kriisiin, kun Saksa ja Ranska poikkesivat säännöistä. Sopimus neuvoteltiin uusiksi vuosikymmen puolivälissä siten, että siihen lisättiin maakohtaista sitoutumista ja omistajuutta. Sovittiin
myös keskipitkän aikavälin budjettitavoitteiden
(MTO) asettamisesta kullekin jäsenvaltiolle siten, että ne olivat linjassa kunkin maan vaihtelevien kestävyyshaasteiden kanssa. Tällä tavoin
otettiin etäisyyttä alkuaikojen ”yksi sääntö sopii kaikille” -periaatteeseen.
Samalla unionialueen jäsenmäärä lisääntyi
laajentumisen seurauksena. Tämä merkitsi myös
sitä, että siitä tuli entistä heterogeenisempi, minkä seurauksena yhtenäisten politiikkalinjausten
täytäntöönpanosta tuli yhä mutkikkaampaa.

Vuosisadan vaihteessa käynnistettiin Lissabonin strategia, jonka oli määrä pureutua kasvun ja kilpailukyvyn ongelmiin. Sen oli määrä
vahvistaa talous- ja rahaliiton talousliittopilaria, joka nojasi liian yksipuolisesti julkisen talouden vakauden ja kestävyyden valvontaan.
Talouspolitiikkaa oli määrä koordinoida perussopimuksessa todetuilla ”talouspolitiikan
suuntaviivoilla”, joita täydensivät vielä erikseen
”työllisyyssuuntaviivat”, jotka toivat mukanaan
myös sosiaalisen dimension. Tämä on osoittautunut kuitenkin ajan myötä melko tehottomaksi. Poliittisesti arkaluontoisimmat maakohtaiset
suositukset mm. palkkojen määräytymisestä
ovat vähitellen vesittyneet.
Alkuperäiset suuntaviivat EMUn alkuajoilta, jotka lähtivät talous- ja rahaliiton edellyttämästä sopeutuksesta ja lähentymisestä, olivat
tiukkasävyisiä ja velvoittavia. Lissabonin strategia, kuten myös koordinaation välineeksi kehitetyt suuntaviivat, eivät kuitenkaan johtaneet
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toivottuun tulokseen. Samoin koheesiopolitiikka, 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 – kilpailukykyerot euroalueen sisällä olivat EMU-aikana lisääntyneet trendinomaisesti. Lähentymisen
sijasta voitiinkin todeta, että euroalue oli eriytynyt 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 aikavälin kestävyyden arvioimiseksi. Tukholman
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2001 hyväksymä kolmihaarainen ikääntymisstrategia, joka
nojasi velkaantumisen vähentämiseen, työllisyysasteen ja tuottavuuden nostamiseen sekä
eläke- ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistamiseen, kuului pitkään unionin talouspoliittisen
strategian ytimeen. Siihen palattiin tavan takaa.
EU:n talouspoliittisen komitean (EPC, Economic Policy Committee) alaisuuteen perustettu
ikääntymistyöryhmä (AWG, Ageing Working
Group) on päivittänyt säännöllisesti kestävyyslaskelmia, jotka on otettu huomioon, kun kestävyysriskejä on arvioitu vuotuisten vakaus- ja
lähentymisohjelmien yhteydessä.
Rahoitusmarkkinoiden rajat ylittävä valvonta eteni viime vuosikymmenellä varsin hitaasti,
vaikka aihe tuli Suomen esille nostamana asialistalle jo ensimmäisen puheenjohtajakauden
aikana vuonna 1999. Tarvittiin todella syvä
kriisi ennen kuin kansallisten valvojien komiteoista (ns. Lamfalussy-komiteat), joiden avulla pyrittiin saamaan aikaan rajat ylittävää yhteistyötä ja tietojen vaihtoa, päästiin eurooppa180

laisiin valvojaviranomaisiin (ESAt). Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittämisessä on
keskeisellä sijalla ollut rahoituspalvelukomitea
(FSC, Financial Service Committee), joka on
säännönmukaisesti raportoinut talous- ja rahoituskomitealle (EFC, Economic and Financial
Committee), joka puolestaan valmistelee ECOFIN-neuvostoa.
Kaksi kertaa vuodessa kokoontui ns. rahoitusvakauspöytä (Financial Stability Table), joka
kokosi jäsenvaltioiden ministeriöiden, keskuspankkien ja valvojakomiteoiden edustajat komission ja EKP:n edustajien lisäksi keskustelemaan rahoitusmarkkinoiden tilasta, kehittämisestä ja mahdollisista riskeistä. Kaikesta huolimatta Eurooppa oli verraten huonosti valmistautunut talous- ja rahoituskriisiin ja sen mukanaan tuomien riskien laukeamiseen. Rahallista tukea voitiin viime vuosikymmenellä toimittaa vain euroalueen ulkopuolisille ongelmamaille maksutaseavun muodossa, jolloin operaatioihin osallistui säännönmukaisesti myös
IMF.
Vaikka EKP varjeli itsenäisyyttään, se osallistui politiikkavuoropuheluun epävirallisen
euroryhmän ja sitä valmistelevan euroryhmätyöryhmän (EWG) puitteissa. Samoin sen rooli
on ollut kaiken aikaa merkittävä komiteatasolla.
Uutta tilannetta talouspolitiikan koordinaatiossa voidaan kuvata siten, että kriisin seurauksena politiikkaympäristön koherenssia ja
politiikan johdonmukaisuutta on voitu lisätä.
On saatu aikaan monia sellaisia yhteyksiä ja
kytkentöjä, joiden puuttuminen vaikeutti aiemmin politiikantekoa unionin ja euroalueen tasolla. Seuraavassa käydään läpi keskeiset muutokset kuvion 2 mukaisesti.
Keskeinen huomio kohdistuu edelleen julkisen talouden vakauteen ja kestävyyteen. Uudistetut säännöt painottavat ennaltaehkäisyä ja
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Kuvio vuonna
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Kuvio 2. Tilanne
2012vuonna 2012
EWG
FSC
ECB

G20

FSB

IMF

ESAt
(mikro)

EPC
ESRB
(makro)

Rahoitusvakaus/
Sääntely ja
valvonta

EFSF/EFSM
ESM
maksutaseapu

EFC

Makrovakaus/
Rakennepolitiikka/
Kestävyys
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EU-budjetti

Kansalliset
budjetit
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kansallisella tasolla tapahtuvaa budjettikurin
vahvistamista. Ennaltaehkäisevää vaikutusta
lisäävät erityiset uudet sanktiot, joista jäsenvaltiot ovat hyvin tietoisia ja jotka ovat lisänneet
unionialueen sisäisiä jännitteitä. Tämä on tullut
esiin viime aikoina erityisesti Espanjan, Unkarin ja Belgian julkisen talouden tilaa tarkasteltaessa. Samalla jäsenvaltioissa ja unionin eri
instituutioissa ollaan hyvin tietoisia siitä, että
jos uudistettujen sääntöjen soveltamista vesitetään, menetetään olennaiselta osin myös vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuutta. Kysymys on siis yhteisestä edusta.
Toinen syvälle menevä uudistus koskee
kansallisten budjettimenettelyjen uudistamista
siten, että vakaus- ja kasvusopimuksen säädökset viedään niiden sisään. Koska kansalliset
menettelyt eroavat, on turvauduttu tätä koskevaan direktiiviin. Direktiivi on lainsäädäntöohje ja antaa jäsenvaltioille paremmat mahdolli-

suudet nojautua jo olemassa oleviin käytäntöihin. Erikseen on todettu, että jos jäsenvaltiolla
on toimiva ja uskottava menettely, uutta lainsäädäntöä ei tarvita. Direktiivistä koituvat velvoitteet voidaan hoitaa myös muuten. Lähiaikoina voidaan odottaa myös lakiesitystä, joka
liittyy ns. finanssipoliittisen sopimuksen täytäntöönpanoon ja jonka tarkoitus on viedä kansalliseen lainsäädäntöön vakaussopimuksen
mukainen finanssipoliittinen sääntö ja siihen
liittyvä korjausmekanismi. Ja kuten edellä todettiin, Euroopan tuomioistuin on asetettu
valvomaan tätä.
Toinen uusi linkki on se, että on haluttu
kytkeä myös yhteisöbudjetin varojen käyttö jäsenvaltioiden budjettikuriin siten, että rakennerahastojen ym. yhteisön varojen hyödyntämiseen liittyisi aina myös makrotaloudellinen
ehdollisuus. Periaatteessa tästä on sovittu jo
syksyllä 2010. Tällöin puheenjohtaja Van Rom181
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puyn johtama talouspolitiikan koordinaatiota
pohtinut työryhmä totesi raportissaan, jolle
Eurooppa-neuvosto antoi tukensa, että on luotava kaksiosainen sanktiomekanismi. Sen ensimmäinen 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 valmistellaan tulevia vuoteen 2020 ulottuvia rahoituskehyksiä , julkisen talouden vakautta koskeva
ehdollisuus. Asia ei ole kokonaan uusi, koska
vastaava ehdollisuus on sisältynyt jo nyt voimassa olevaan koheesiorahastoasetukseen. Sitä
itse asiassa sovellettiin talvella 2012, kun Unkarin hallitusta vaadittiin korjaamaan julkisen
talouden tilaa sillä uhalla, että tukirahat jäädytettäisiin, jos tavoitteita ei saavuteta. Tarkoitus
on laajentaa tätä mekanismia, jolloin se ei koskisi vain koheesiomaita. Sanktioista puhuttaessa 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 ohjausjakso (European semester), jonka yhteydessä
neuvosto antaa jäsenvaltioille talouspoliittista
ohjausta sen keskustelun perusteella, joka on
käyty jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien
ohjelmien pohjalta. Jo tähän mennessä euroalueen jäsenvaltiot ovat käsitelleet kansallisia budjettitilanteita ja pyrkineet valvomaan niitä siten,
ettei suurempia poikkeamia syntyisi. Myös yhteen sovitetusta politiikkastrategiasta on saatu
kokemuksia. Vuonna 2009 sovittiin EU-alueen
koordinoidusta elvytysohjelmasta, jolloin niitä
jäsenvaltioita, joilla oli elvytysvaraa julkisessa
taloudessaan, kehotettiin hyödyntämään sitä.
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Tämä lyhyen ajan elvytysohjelman suuruusluokka 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 riippumatta ja että muille jäsenvaltioille olisi annettu
enemmän liikkumavaraa.
Kokemukset EU- ja euroalueen sisäisestä
koordinaatiosta eivät ole kuitenkaan kovin rohkaisevia. Niin kauan kun jäsenvaltioita ei voida
uskottavalla tavalla velvoittaa sopeuttamaan
finanssipolitiikkaansa unioni- tai euroalueen
tavoitteisiin, koordinaation merkitys jää ulkokohtaiseksi. Vähimmäisedellytyksenä koordinaatiolle olisi oltava se, että kaikki maat ovat
saavuttaneet ”lähellä tasapainoa tai ylijäämä”
-tavoitetilan ja että makrovakaus vallitsisi muutenkin. Kriisin yhteydessä saadut kokemukset
osoittavat, että talouden ahdingon täytyy olla
edennyt varsin pitkälle ennen kuin jäsenvaltiot
ovat valmiita antamaan periksi budjettisuvereniteetistaan, hakemaan apua ja ottamaan vastaan yksityiskohtaisempaa ohjausta.
Kriisin opetuksista keskeisin lienee se, että
ei voida tuijottaa vain julkiseen talouteen. Makrovakauden 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 protestoimaan.
Toinen makrovakauden valvontaa koskeva
uudistus, joka tuli voimaan vuoden 2011 alusta, on järjestelmäriskikomitean (ESRB, European Systemic Risk Board) toiminnan käynnistyminen. ESRB, joka koostuu keskuspankkien
ja finanssivalvojien edustajista, toimii EKP:n
yhteydessä ja tarkastelee makrovakautta rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Se on jo muutaman kerran puuttunut markkinoilla esiin
nousseisiin riskeihin, mutta kaiken kaikkiaan
tämän ja muiden viime vuoden alussa tapahtuneiden uudistusten vaikutuksia ollaan vasta
arvioimassa. Jo nyt on todettu, että yhteyttä
makrovakautta valvovien eri menettelyjen ja
elinten välillä olisi vahvistettava.
ESRB tarkastelee rahoitusvakautta makronäkökulmasta. Samaan aikaan, kun ESRB aloitti toimintansa, käynnistivät toimintansa myös
uudet eurooppalaiset valvontaviranomaiset
(ESAt), jotka lähestyvät rahoitusvakautta puolestaan mikronäkökulmasta. Näitä viranomaisia on kolme, joista yksi on pankkivalvontaviranomainen (EBA, European Banking Authority). Toisen tehtävät liittyvät rahoitusmarkkinavalvontaan (ESMA, European Securities and
Markets Authority) ja kolmannen (EIOPA,
European Insurance and Occupational Pensions Authority) vakuutussektorin valvontaan.
Vaikka valvonnan pääpaino on edelleen kansallisilla viranomaisilla, on uusilla eurooppalaisilla viranomaisilla keskeinen rooli kriisioloissa ja
-maissa. Erityisesti EBA:n rooli on ollut näkyvä
pankkisektorilla toteutetuissa stressitesteissä.
Tämä tulee esiin myös uudessa asetusehdotuksessa (two pack), joka koskee vakaviin vaikeuksiin 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 Board (FSB), jossa hiotaan globaalitason sääntelyä
ja pelisääntöjä.
Kokonaan uusi dimensio rahoitusvakauden
valvontaan on syntynyt siitä, että on luotu välineitä, joilla voidaan tukea rahoitusvakautta
mahdollisissa kriisimaissa. Tätä ennen käytössä
oli oikeastaan vain euroalueen ulkopuolisilla
maille tarkoitettu maksutaseapu, jota säännönmukaisesti käytettiin yhteistyössä IMF:n kanssa. Jatkossa ei ole itsestään selvää, että IMF on
mukana ja millä osuudella.
Kriisin kärjistyessä vuonna 2010 muodostettiin ensin väliaikainen rahasto, Euroopan
rahoitusvakausväline, ERVV (EFSF, European
Financial Stability Facility). Sen jälkeen sovittiin pysyvästä Euroopan vakausmekanismista,
EVM (ESM, European Stability Mechanism),
jonka käyttöönottoa on aikaistettu vuodella
siten, että se aloittaa toimintansa jo heinäkuussa 2012. Samalla kun euroalueen maiden yhteinen, väliaikainen instrumentti perustettiin,
muodostettiin myös koko unioninalueen oma
Euroopan rahoitusvakausmekanismi, ERVM
(EFSM, European Financial Stability
Mechanism), jonka rooli on jäänyt toissijaiseksi ja jonka kapasiteetti on hyvin rajoitettu. Näiden uusien instituutioiden kehitys on tapahtunut varsin pitkälle unionin lainsäädäntökehikon ulkopuolella. Tähän kaikkeen liittyy potentiaalisia institutionaalisia ja oikeudellisia
ongelmia. Euroryhmä ja sitä valmisteleva työryhmä (EWG) ovat alun perin epävirallisia eivätkä varsinaisia päätöksentekoelimiä siitä
huolimatta, että niiden olemassaolo ja euroalueen yhteinen intressi onkin tunnustettu ja niiden de facto -rooli on muuttunut. Tämä näkyy
erityisesti kriisinhallintamekanismien ohjauk183
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sessa, missä keskeinen päätöksenteko perustuu
euromaiden yksimielisyyteen.
On selvää, että näiden uusien instrumenttien käytön tulee perustua huolelliseen analyysiin ja tiukkaan seurantaan, joten on vaikea
ajatella, että unionin keskeiset toimielimet,
kuten komissio ja EKP, eivät olisi tiiviisti mukana. Tämä on puolestaan ongelma euroalueen
ulkopuolisille maille, erityisesti Britannialle.
Jatkossa joudutaan selvittämään, kuinka nämä
eri näkökohdat sovitetaan yhteen, kun euroalueen hallintaa ja ohjausta kehitetään. Eurooppaneuvoston puheenjohtajan Van Rompuyn tehtävänä on raportoida tästä asiasta kesän 2012
huippukokouksessa.
Kaiken kaikkiaan voidaan havaita, että kriisin yhteydessä toteutetut muutokset EU- ja
euroalueen talouspolitiikan hallinnassa ja ohjauksessa ovat lisänneet koherenssia. Tämä koskee koordinaatiota EU- ja euroalueen sekä jäsenvaltioiden talouspolitiikan välillä, joskin vie
vielä aikaa ennen kuin kansallisen tason lainsäädäntötoimet on saatettu loppuun. Tämän
tulisi vahvistaa koordinaatiokehikon uskottavuutta edellyttäen, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestykseen voidaan luottaa. Takuumieheksi
onkin nyt otettu myös Euroopan tuomioistuin.
Toinen muutos liittyy eri politiikkalohkojen
keskinäiseen johdonmukaisuuteen. Jos on niin,
että julkisen sektoriin vakauteen ja kestävyyteen tähtäävät säännöt, makrovakauden vahvistamiseen liittyvät menettelyt sekä rahoitusvakautta koskevat instrumentit toimivat yhdensuuntaisesti, voidaan olettaa, että lopputulos
on aiempaa uskottavampi ja kestävämpi.

3. Tie eteenpäin
Uutta talouspolitiikan koordinaatiota koskevaa
lainsäädäntöä on syntynyt nopeassa tahdissa.
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Kun ns. six pack -asetusten valmistelu käynnistyi keväällä 2010 puheenjohtaja Van Rompuyn
vetämässä työryhmässä ja ne astuivat voimaan
joulukuussa 2011, on uusimmat asetusehdotukset (two pack) määrä viedä läpi runsaassa
puolessa vuodessa, minkä jälkeen tarvitaan kuitenkin vielä aikaa niiden täytäntöönpanoon
jäsenvaltioissa. Sama koskee myös ns. finanssipoliittista 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 tilaisuutta. Kun rauta on kuuma, on taottava. Markkinat seuraavat erityisesti euroalueen toimia ja
odottavat, että budjettikuria tullaan vahvistamaan. Tämä on kirjattu myös osaksi euroalueen kriisistrategiaa. Ongelmaksi saattaa osoittautua se, että kiireessä valmisteltava uusi lainsäädäntö ei ole laadullisesti korkeatasoista.
Olisi tärkeää, että neuvostolla ja jäsenvaltioilla
olisi riittävästi aikaa käsitellä ehdotuksia ja arvioida niiden täytäntöönpanoa ja vaikutuksia.
Hyvä esimerkki tästä on ehdotus ns. finanssipoliittisten neuvostojen perustamisesta, jota
komissio ajaa. Myös Suomessa olisi hyvä vahvistaa finanssipolitiikan harrastusta ja siitä käytävää keskustelua, mutta tarvitaan aikaa, että
tämä voidaan toteuttaa rakentavalla tavalla.
Mitään vastakkainasetteluja ei tarvita. Vielä
isompi haaste on se, kuinka toteutetaan vaatimus finanssipoliittisen säännön ja siihen liittyvän korjausmekanismin viemisestä kansalliseen
lainsäädäntöön. Toimenpiteitä odotetaan nyt
jäsenvaltioilta.
Toinen häiritsevä ilmiö on se, että uudistusehdotuksia ovat alkaneet tuottaa myös jäsenvaltiot, lähinnä Saksa–Ranska-akselilta. Ongelmaksi on koettu se, että näin ohitetaan sekä
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komission aloitemonopoli että helposti myös
yhteisömetodi. Samalla tämä heijastaa tietynlaista kärsimättömyyttä. Voi olla, että unionin
laajentuessa suurten maiden kärsivällisyys loppuu. On myös odotettavissa, että ennemmin tai
myöhemmin ryhdytään vaatimaan hallinnan ja
ohjauksen virtaviivaistamista, koska nykyiset,
paisuneet menettelyt ovat varsin vaikeasti ymmärrettäviä.
Kannattaa ottaa huomioon, että kaikkeen
tähän liittyy huomattavia poliittisia riskejä. Euroalueen tulevaisuus on tässä suhteessa melko
epävakaa. Vaalitulokset Ranskassa, Kreikassa,
Italiassa, Alankomaissa tai Saksassa saattavat
muuttaa tasapainoa ja ohjata unionin ja euroalueen 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 viisaaksi keskittää hallintaa ja päätöksentekoa
sitomalla jäsenvaltioiden kädet mahdollisimman pitkälle jo etukäteen (esim. Schuknecht,
Moutot, Rother ja Stark 2011). Tämä olisi kuitenkin liian helppoa ja yksinkertaista sekä mahdollisesti vastoin unionin toiminnan kannalta
keskeisiä periaatteita (toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet). 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, elinkeinopolitiikkaa ja tulonjakopolitiikkaa. Nämä näkökulmat eivät helposti kohtaa, joten voi olla vaikea
päästä yhteisymmärrykseen, vaikka on helppo
nähdä myös finanssipoliittisten näkökohtien

painoarvo ja hyväksyä vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteet.
Kun lähiaikoina joudutaan määrittämään
se, millainen finanssipoliittinen sääntö ja siihen
liittyvä korjausmekanismi kansalliseen lainsäädäntöön sisällytetään, tarvitaan huolellista harkintaa. Säännössä on otettava huomioon ennen
muuta kestävyyshaasteet, jotka heijastuvat uudelleen arvioitaviin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Korjausmekanismin on oltava oikea-aikainen ja tehokas, mutta samalla siitä ei
saisi muodostua mitään hirttosilmukkaa vaan
automaattisille vakauttajilla tulisi antaa liikkumavaraa. Komission ehdotusten lähtökohtana
ovat rakenteellisia jäämiä koskevat laskelmat,
joihin liittyy paljon ongelmia. Saattaa olla niin,
että mekanismi olisi järkevämpi kytkeä menokehitykseen ja siten tuoda budjettikehikkoon
jonkinlainen menosääntö. Tämä vastaisi jo uudessa toissijaisessa lainsäädännössä omaksuttua
vaihtoehtoista käytäntöä silloin, kun rakenteellisista jäämistä ei ole riittävää varmuutta.
Kuviosta 2 on nähtävissä, että toteutettavien uudistusten jälkeenkin ja siitä huolimatta,
että talouspolitiikan koordinaation koherenssia
on kyetty tuntuvasti vahvistamaan, löytyy EUja euroalueen hallinnasta ja ohjauksesta puuttuvia lenkkejä, joita olisi vahvistettava. Uusien
rahoitusvälineiden käyttö ja ehdollisuus jää ilman uusia ratkaisuja avoimeksi. Samoin tulisi
unionin muiden, olemassa olevien rahoitusvälineiden käyttöön tuoda vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvää ehdollisuutta siinä yhteydessä, kun uusista rahoituskehyksistä päätetään
(Kajaste 2008). Näiden välineiden käyttö ei voi
olla tuloksellista ja vaikutukset eivät voi olla
pysyviä, jos tukea saavien maiden talouspolitiikka ei ole linjassa vakaus- ja kestävyystavoitteiden kanssa.
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Verotus on edelleen alue, jossa yhteistyö ja
koordinaatio on yksimielisyysvaatimusten
vuoksi vaikeaa ja kohtaa huomattavaa vastustusta, vaikka joiltain osin on tapahtunut muutosta. Jyrkkä suhtautuminen verotukseen saattaa olla omiaan vääristämään julkisen talouden
sopeutustoimia, jotka painottuvat helposti
pääosin menokuriin. Toisaalta talous- ja rahoituskriisi on osoittanut tyhjäksi kaksi sitkeää
myyttiä ja siten pysyvästi muuttanut suhtautumista julkiseen talouteen. Ensimmäinen myytti
oli se, että suvereeni valtio ei voi koskaan ajautua vararikkoon. Perusteluna oli se, että valtio
voi aina tasapainottaa taloutensa verottamalla
kansalaisia. Toinen myytti, joka liittyy edelliseen, onkin se, että verotuksessa olisi aina liikkumavaraa. Tältäkin osin käsitykset ovat muuttuneet, mistä voi tehdä sen johtopäätöksen,
että olisi harkittava uudelleen myös suhtautumista verotusta koskevaan yhteistoimintaan
unionialueella.
Lähiaikojen avainkysymyksiä on euroalueen
hallinnan kehittäminen. Talous- ja rahoituskriisin hallinta ja uusien rahoitusmekanismien soveltaminen, on muuttamassa niitä lähtökohtia,
joista sovittiin silloin, kun euroalue muodostettiin. Silloin päätettiin, että euroryhmä on epävirallinen elin, jonka puitteissa on mahdollista
käydä vuoropuhelua Euroopan keskuspankkijärjestelmän kanssa ilman, että se koettaisiin ex
ante -koordinaatioksi ja sitoisi eri osapuolten
käsiä. Euroalueen hallinnan vähittäinen virallistuminen on ollut käynnissä sitä mukaa, kun
sille on tullut operatiivista vastuuta ja tehtäviä.
Lissabonin sopimuksen euroaluetta koskevat
uudet artiklat antanevat tähän mahdollisuuksia. Sopimuksen 136 artiklaa, joka mahdollistaa
euroalueen tiiviimmän koordinaation, on jo
sovellettu uusissa asetuksissa, mutta 138 artiklaan, joka liittyy euron ulkosuhteisiin, ei ole
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vielä viitattu. Kysymys euron ulkoisesta edustautumisesta, jossa ei ole tapahtunut juurikaan
muutoksia, noussee esiin jossakin vaiheessa sitä
mukaa, kun ulkosuhteet tulevat G7- ja G20yhteyksien vuoksi kaiken aikaa tärkeämmiksi.
Olisi helppo arvioida, että muutos on viemässä kohti liittovaltiorakenteita. Tästä ei ole
kuitenkaan välttämättä kysymys. Tehokkaampi
hallinta ja ohjaus tulevat näkyviin parempana
koherenssina, jonka tuloksena erityisesti euroalueen toiminta on hallitumpaa ja johdonmukaisempaa. Tämä on välttämätöntä, koska käytössä on myös uusia instrumentteja, erityisesti
kriisinhallinnassa. Koherenssi koskee yhtäältä
unionitason ja jäsenvaltioiden politiikkatoimien ja säädösten yhteensovittamista ja toisaalta eri politiikkalohkojen välistä koordinaatiota
unionin tasolla. Ei ole mitään merkkejä siitä,
että jäsenvaltiot olivat valmiita luopumaan talous- ja finanssipoliittisesta suvereniteetistaan,
joten ainoa vaihtoehto on tehostaa koordinaatiota niissä ahtaissa puitteissa, jotka näistä lähtökohdista muodostuvat. Tästä lienee ollut
kysymys viime vuosien muutoksessa. □
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