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Letkumiehen mietteitä

Jukka Pekkarinen 
Ylijohtaja

Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto

olli rehn kuuluu kansainvälisesti vaikutus-
valtaisimpiin suomalaisiin päätöksentekijöihin 
kautta aikojen. aloittaessaan vuoden 2010 hel-
mikuussa eu:n komission talousasioista vastaa-
vana komissaarina hän ei varmaan tiennyt, 
millaisiin myrskyihin joutuisi. Heti komissaarin 
aloitettua työnsä hän joutui keskelle kreikan 
kriisiä, joka jatkuu yhä. Perästä seurasivat ir-
lannin pankkikriisi sekä Portugalin julkisen 
talouden umpikuja. koko ajan pelätty espan-
jan tilanne on sittemmin edennyt kriisin par-
taalle. myös italian tilanne on vaikea. ongel-
missa ovat myös kypros ja slovenia. kokonais-
tilannetta on pahentanut se, että euroalueen 
talousnäkymät ovat koko tämän vuoden hei-
kentyneet, pahimmin juuri kriisin kouriin jou-
tuneissa maissa.

on ihailtavaa, että rehn on ehtinyt kiireit-
tensä keskellä kirjoittaa täysipainoisen teoksen. 
tapahtumien kulun kirjaamisen ja kommen-
toinnin luomalta perustalta kirja avaa näköalo-

ja sekä historiaan että tulevaisuuteenkin. eivät-
kä rehnin kommentit rajoitu pelkästään ta-
louspolitiikkaan vaan laajenevat monin paikoin 
taloushistoriaa ja koko yhteiskuntaa koskevik-
si. Lopputulos täyttää ”aikalaishistorian” tun-
nusmerkit, jotka tekijä itse on asettanut kirjal-
leen tavoitteeksi. 

kirjaa leimaa mielenkiintoinen vaatimatto-
muuden ja rohkeuden yhdistelmä. rehn kuvaa 
eu-tehtäväänsä eurooppalaisen vapaapalokun-
nan letkumiehen työksi. Hän muistuttaa, että 
kirja on kahden kesän työleirin tulos mikkelin 
korpikoskelta eikä mistään Brysselin norsun-
luutornista. sopivan kohdan tullen letkumies ei 
toisaalta kaihda viittaamasta oman ajattelunsa 
rakennuspuina sellaisiin, ajattelultaan monessa 
suhteessa toisistaan poikkeaviin yhteiskuntatie-
teen suuriin klassikoihin, kuten adam smith, 
oma anders Chydeniuksemme, Charles dar-
win, karl marx, john maynard keynes, joseph 
schumpeter ja ralf dahrendorf. uudemmat 
markkinatalouden epävakauden kriitikot, esi-
merkiksi Paul krugman tai jo edesmennyt Hy-
man minsky, poimitaan myös moneen ottee-
seen paloruiskun suuntauksen tueksi. 

Myrskyn silmässä. 
Eurokriisistä eteenpäin 
Olli Rehn,  
Otava, Helsinki 2012, 190 s.

1  Itse myrskyn silmä, tyyni tila syvän matalapaineen keskel-
lä, mihin Rehnin tuoreen kirjan nimi viittaa, saattoi vallita 
juuri hänen valintansa aikaan.
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erityisesti kaksi juonnetta herättää rehnin 
kirjassa suomalaisen lukijan huomion. ensim-
mäinen niistä on rehnin kiusaantuneisuus suo-
messa eurokriisin hoidon suhteen omaksutun 
linjan osalta. Hän tulee jopa yleistäneeksi, että 
suomessa eurokriisiä pidetään ”vain” morali-
teettina eikä ”suostuta tunnustamaan euron 
järjestelmävirheiden vaikutusta”. kesän 2012 
tunnelmissa rehn uskaltaa toivoa, että meillä 
”vakuuksista käydyn väännön sijaan” keskityt-
täisiin siihen ”miten velkakriisi voitetaan yh-
teisvoimin ja –toimin ja siten kyettäisiin palaut-
tamaan koko euroalueen talous kestävän kas-
vun uralle”. Viime eduskuntavaalien alle ajoit-
tuneen Portugalin tukipaketin yhteydessä rehn 
kertoo joutuneensa vastaamaan jatkuvasti suo-
mea koskeviin kysymyksiin. Hän toteaa suomi-
kuvan saaneen ”uuden värisävyn ja ”kovemmat 
kontrastit”.

suomalaisiin kohdistuva kritiikki, niin kuin 
maltin miehenä tunnetun rehnin arviot muil-
takin osin, on kaiken kaikkiaan kuitenkin koh-
teliasta. Hän kokee omaksi roolikseen sillanra-
kentajan ”pohjoisen vakauskulttuurin” ja ”ete-
läisen yhteisökulttuurin” välillä.

toinen huomiota herättävä juonne kirjassa 
ovat juuri tämän pohjoisen ja etelän välisen sil-
lan rakennuspuut ja rakennusurakan etenemi-
nen. sillan tukipilareina rehn pitää yhteisesti 
sovittujen pelisääntöjen noudattamista, erityi-
sesti budjettikuria, riittävän suurta, yhteisesti 
rahoitettua palomuuria sekä yhteistä näkemys-
tä euroalueen pitkän ajan kehittämissuunnasta. 
Hän pahoittelee useaan otteeseen sitä, että 
komission edustama linja – tiukan, ennakoivan 
talousseurannan ja vahvemman yhteisrahoittei-
sen vakausvälineen yhdistelmä – ei riittävässä 
määrin onnistunut kevään 2010 neuvotteluissa. 
kun ”isoa sinkoa” ei saatu muodostetuksi, palo 
pääsi leviämään ja letkumies on sen jälkeen 

joutunut syöksymään yhdestä palopesäkkeestä 
toiseen. 

tulkintaa kohtaan voi esittää kysymyksiä. 
olisiko kriisin leviäminen saatu todella estetyk-
si, jos singon tulivoima olisi alun alkaen saatu 
suuremmaksi? epäilevän, euroalueen pohjoi-
sen lohkon toimintalinjan perustana on ollut 
näkemys, että anteliaampi auttavan käden ojen-
taminen olisi johtanut kriisiuhan alaisissa mais-
sa budjettikurin höllentymiseen ja talouden 
rakenteita korjaavien toimenpiteiden vesittymi-
seen. oli miten oli, lopputuloksena oli mud-
dling through -linja: pohjoinen lohko on myön-
tynyt kriisin eri vaiheissa sen mittaisiin tukitoi-
miin, joita on pidetty välttämättöminä suurten 
kriisimaiden valtioiden pysyttämiseksi laina-
markkinoilla sekä euroalueen koossa pitämi-
seksi. tällaisen rämpimisen hinta on ollut kova. 
mutta millaiseksi olisi muodostunut vaihtoeh-
toisen, anteliaamman linjan loppulasku? tähän 
kontrafaktuaaliseen kysymykseen on vaikea 
vastata.

kesän 2012 loppukirjaukset viestivät teki-
jänsä toiveikkuudesta kriisin helpottumisen 
suhteen. toiveikkuuden taustalla ovat pank-
kiunionin suhteen kesäkuun huippukokouk-
sessa tehdyt ratkaisut. Näiden tulkinnasta on 
syksyn pimetessä tosin esitetty toisistaan poik-
keavia käsityksiä. Pankkiunionin perustaminen 
on osoittautunut pitkäaikaisemmaksi ja mut-
kikkaammaksi urakaksi kuin kesän optimisti-
sissa arvioissa esitettiin. Pankkiunioni voi aut-
taa tulevien kriisien estämiseen. Nykyisen krii-
sin ratkaisuun se ei taida ehtiä.

rehn on toiveikas myös jäsenmaiden bud-
jettikurin tehostamiseksi sovittujen toimenpitei-
den vaikutuksen osalta. Hän pitää tehokkaina 
niitä uusia valvontavälineitä, joita komissio on 
saanut käyttöönsä sixpackin ja muiden Brysse-
lissä viimeksi kuluneen vuoden aikana sovittu-
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jen uusien pelisääntöjen myötä. rehn näkeekin 
selviä merkkejä esimerkiksi Belgialle, kyprok-
selle, maltalle, Puolalle ja unkarille annetun, 
uhkasakoin höystetyn ennakkovaroituksen vai-
kutuksista näiden maiden talouspolitiikkaan. 
Hän panee paljon toivoa myös ”emu 2.0”:aan 
– tiekarttaan, jota van rompuy, Barroso, 
juncker ja draghi laativat talous- ja rahaliiton 
vielä pidemmälle ulottuvaa uudistamista varten.

rehnin loppuvisioiden toiveikkuuden voi 
kyseenalaistaa. uusien, tiukempien sääntöjen 
tepsivyydestä ei ole vielä paljoa näyttöä. ta-
louspolitiikan toimeenpano on jäsenmaiden 
käsissä.  sitä on Brysselistä vaikea ajantasaises-
ti valvoa ja konkreettisesti ohjastaa. sieltä mo-
nivaiheisen neuvotteluprosessin lopputulokse-
na lähtevät suositukset ovat sitä paitsi usein 
yleisluonteisia ja tulkinnanvaraisia. jäsenmai-
den budjettikuri ei finanssihallinnon puuttei-
den takia ole kaikilta osin edes niiden omassa 
hanskassa.

sekä euroalueen jäsenmaat että finanssi-
markkinoiden toimijat ovat toisaalta oppineet 

kriisistä. jäsenmaiden sisäisiä tasapainotto-
muuksia, ei vain julkisen talouden alijäämiä 
vaan myös hintakilpailukykyä ja vaihtotasetta, 
pidetään tarkemmin silmällä kuin aiemmin. en-
nalta varottavat signaalit voivat vastaisuudessa 
siis olla voimakkaampia kuin euroalueen ensim-
mäisellä, huolettomalla vuosikymmenellä. 

kiistatonta on myös euroalueen tiivistymi-
nen. kriisi on aiheuttanut pitkäkestoisen, in-
tegraatiota syventävän sysäyksen. tämän rehn 
panee merkille. Hän toteaa myös, että syvenevä 
integraatio ei voi edetä ilman vastareaktioita, 
jos siltä puuttuu jäsenmaiden kansalaisten tuki. 
tämä haaste pysyy. mutta edessä voi olla myös 
toinen haaste, jonka rehn jättää vähälle huomi-
olle. talous- ja rahaliiton syveneminen lisää 
jännitteitä euroalueen maiden ja muiden eu-
maiden välillä. tämä lohkouma voi ravistella 
koko eu:n rakenteita. Letkumiehellä on ehkä 
vielä uusi urakka edessään. □


