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Euroopan unionin finanssipolitiikan sääntöjä ei 
kannata hylätä, vaan parantaa

Olli Rehn

Euroopan unionin finanssipolitiikan sääntöjen uudistaminen on noussut kriisien kokemusten nojalla uudelleen 
keskusteluun. Tämä on enemmän kuin paikallaan, sillä kyse on kestävän kasvun ja uskottavan taloudenpidon 
kannalta merkittävästä, yhteisestä eurooppalaisesta asiasta. 

Kun koronakriisi on kasvattanut julkisia 
velkoja ja kun kriisi on nyt väistymässä, tarve 
pohtia EU:n finanssipolitiikan sääntöjen kehit-
tämistä on entistä suurempi. Euroopan komis-
sio on käynnistänyt uudelleen julkisen konsul-
taatioprosessin aiheesta.

1. Koronapandemian aikana 
velkakriteereistä luovuttiin 
yhteisymmärryksessä

Koronapandemian kielteisiä talousvaikutuk-
sia on pystytty tehokkaasti torjumaan hyvin 
elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan avulla. 
Poik keuk sellisen kriisin aikana oli tarve käyt-
tää runsaasti julkisia varoja terveydenhuoltoon 
sekä kotitalouksien ja yritysten tukemiseen. 
Toimet ovat olleet välttämättömiä, mutta myös 

Filosofian tohtori Olli Rehn (olli.rehn@bof.fi) on Suomen Pankin pääjohtaja ja Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin 
dosentti.

Euroalueella on yksi rahapolitiikka ja 19 fi-
nanssipolitiikkaa. Talous- ja rahaliitto toimii 
sujuvasti vain, jos kaikkien jäsenmaiden julkiset 
taloudet ovat uskottavasti kestävällä pohjalla. 
Näin ollen on selvää, että yhteistä talouspolitii-
kan koordinaatiota tarvitaan. Finanssipoliittiset 
säännöt pitää suunnitella niin hyvin ja niin yk-
sinkertaisiksi, että normaalioloissa voidaan etu-
käteen luottaa siihen, että niitä myös noudate-
taan budjettia valmisteltaessa.

Ennen koronapandemiaa EU-maat onnis-
tuivat pienentämään alijäämiään. Kun säännöt 
toimivat oikein, ne tukevat vastuullista finanssi-
politiikkaa ja julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyttä. EU:n finanssipoliittisten sääntöjen 
tarkoituksena on varmistaa julkisen talouden 
kestävyys ja samalla varmistaa riittävä finanssi-
poliittinen liikkumavara, jotta jäsenmaa pystyy 
tarvittaessa elvyttämään taantumassa.
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johtaneet julkisen velan merkittävään kasvuun. 
Euroalueen valtioiden velkasuhde on tänään 
melkein 100 %. 

Kun koronakriisi alkoi, finanssipolitiikan 
säännöissä ryhdyttiin perustellusti noudatta-
maan vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista 
yleistä poikkeuslauseketta. Se tarkoittaa käy-
tännössä, ettei sääntöjen mukaista sopeuttamis-
ta jäsenmailta vaadittu. 

Nykynäkymien mukaan poikkeuslauseketta 
ei enää sovelleta vuodesta 2023 lähtien. Tuolloin 
siis alkaisi nykyisten sääntöjen tavanmukainen 
soveltaminen, tai sitten mahdollisten uusien 
sääntöjen, jos muutoksia sitä ennen päädytään 
tekemään.

Välittömästi akuutin terveyskriisin hellittä-
essäkään ei ole syytä kiristää finanssipolitiik-
kaa nopeasti siinä tapauksessa, että talous vielä 
tarvitsee tukea. Tältä osin tilanne on erilainen 
eri maissa. Suomella on taloudessaan nyt kovaa 
maata jalkojensa alla, mutta julkista talouttam-
me koettelee väestön ikääntyminen, mikä ko-
rostaa velkakestävyyden merkitystä.

Kriisin myötä kasvaneet velkataakat ovat 
kuitenkin huolenaihe ja riski monessa EU-
maassa, kun ajatellaan talouskehityksen kestä-
vyyttä tulevina vuosina. Vaikka korkojen nou-
su ei ole nurkan takana eikä ehkä aivan vielä 
näköpiirissäkään, jonain päivänä se on edessä, 
mikä on syytä ottaa huomioon julkisen talou-
den hoidossa kaikissa euroalueen maissa ja myös 
EU:n finanssipolitiikan sääntöjä pohdittaessa.

2. Säännöillä on väliä

Nykyisiä EU:n finanssipolitiikan sääntöjä on 
kritisoitu, osin myös hyvin perustein. On esi-
tetty näkemyksiä, joiden mukaan säännöt 
ovat turhia, koska niillä ei ole ollut vaikutusta 

julkisen talouden hoitoon. Tämä yksioikoinen 
tulkinta on empiirisen kokemukseni valossa 
väärä. Vaikka sääntöjen noudattaminen on il-
man muuta jättänyt toivomisen varaa, on niillä 
ollut vaikutusta. Jäsenmaille on merkitystä sil-
lä, miten niiden talouspolitiikan luotettavuut-
ta arvioidaan. Luottoluokittajien näkemykset 
taas vaikuttavat suoraan maiden korkokustan-
nuksiin. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 
välisiä neuvotteluja käyneenä minun on helppo 
todeta, että taloussäännöt ovat tuoneet ryhtiä 
monen valtion taloudenpitoon. 

On totta, että sääntöjä ei ole täysimääräisesti 
otettu käyttöön. Liiallisen alijäämän menettely-
jä on kyllä käynnistetty alijäämäkriteerin nojal-
la ja tällä – tai sen uhalla – on ollut vaikutusta 
jäsenmaiden käyttäytymiseen. Velkakriteerin 
pohjalta niitä ei sen sijaan ole käynnistetty. 
Merkillepantavaa on, että vielä 10 vuotta kan-
sainvälisen finanssikriisin jälkeenkin eniten vel-
kaantuneilla mailla oli myös suurimmat raken-
teelliset alijäämät.

Lisäksi nykyisten sääntöjen monimutkai-
suus näyttää rajoittaneen niiden merkitystä. 
Sääntöjen perusteella päätöksentekijöille ei ole 
ollut aina selvää, millaiset politiikkaratkaisut 
johtavat sääntöjen rikkomiseen. Samalla myös 
kansalaisten ja markkinatoimijoiden on epäile-
mättä ollut vaikea seurata, noudatetaanko sään-
töjä vai ei. 

Yksi tapa hahmottaa sääntöjen vaikutuksia 
on tarkastella euroalueen keskimääräisen julki-
sen velan kehitystä. Se pieneni suhteessa BKT:n 
arvoon talouden kasvuvuosina ennen korona-
kriisiä. Kun velkasuhde vuonna 2014 oli 96 %, 
vuonna 2019 se oli enää 86 %. Emme tietenkään 
voi tarkasti tietää, miten velka olisi kehittynyt, 
jos finanssipolitiikan sääntöjä ei olisi ollut ole-
massa. Arvioisin kuitenkin, että säännöillä oli 
oma vaikutuksensa velka-asteen alenemiseen. Ja 
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velkasuhteen alenemisella puolestaan oli epäile-
mättä vaikutuksensa siihen, kuinka paljon euro-
alueen mailla oli koronakriisin aikana tilaa tu-
kea talouksiaan kasvattamalla velkaa.

Lasta ei kannata heittää pois pesuveden mu-
kana, eikä sääntöjä kannata heittää kokonaan 
romukoppaan. Sääntöjä voidaan kehittää ja yk-
sinkertaistaa niin, että ne toimivat nykyistä pa-
remmin.

3. Sääntöjen on syytä tukea 
finanssipolitiikan 
vastasyklisyyttä 

Sääntöjen kehittämiseen nähdään laajasti tar-
vetta, mutta näkemykset eroavat siitä, miten se 
pitäisi tehdä. Yhdet korostavat tarvetta välttää 
liiallista velkaantumista ja näkevät tämän en-
tistä tärkeämmäksi tavoitteeksi, kun velkatasot 
ovat kasvaneet. Toiset taas painottavat aktiivi-
sen finanssipolitiikan merkitystä silloin, kun 
suhdannetilanne on heikko.

Nämä näkemykset eivät välttämättä ole kes-
kenään ristiriidassa. Se kuitenkin edellyttää, 
että säännöt saadaan tukemaan tehokkaasti 
julkisen talouden ylijäämiä silloin, kun suhdan-
netilanne on suotuisa. Jos hyvänä aikana pan-
naan rahaa sivuun, sitä on huonona aikana varaa 
käyttää talouden elvyttämiseen ilman huolia ve-
lan liiallisesta kasvusta.

Hyvän lähtökohdan taloussääntöjen uudis-
tamiselle tarjoaa Euroopan finanssipoliittisen 
komitean esittämä malli. Se sisältää kolme ele-
menttiä: julkaista velkaa koskevan maakohtai-
sen tavoitteen, siitä johdetun menosäännön ja 
yleisen lausekkeen poikkeustilanteita varten.

4. Toimiva velkatavoite tarvitaan 
- erityisesti rahaliitossa

Emme tarkasti tiedä, miten paljon julkinen vel-
ka voi nousta ennen kuin se johtaa vakaviin 
talouden kestävyyden ongelmiin. Se, kuinka 
paljon maa voi velkaantua ilman suuria talou-
denhoidollisia vaikeuksia, epäilemättä vaihte-
lee ajan kuluessa ja tilanteen mukaan, ei vähiten 
maan potentiaalisen kasvuvauhdin ja sen väes-
tön ikärakenteen nojalla. Toisaalta tiedämme, 
että kaikkien maiden kohdalla ongelmiin johta-
va taso on jossain, eikä sen sijaintia kannata tes-
tata. Etenkin rahaliitossa julkiselle velalle onkin 
lähtökohtaisesti syytä asettaa jokaista jäsenmaa-
ta koskeva katto.

Rahaliitossa yhden jäsenmaan ylivelkaantu-
minen koituu ongelmaksi paitsi kyseiselle maal-
le, myös mahdollisesti koko rahaliitolle. Siksi 
tarvitaan tasapuolisesti kaikkia jäsenmaita kos-
keva julkisen velan viitteellinen enimmäismäärä 
suhteessa talouden kokoon, vaikka mihinkään 
tarkkaan lukuun ei olekaan yksiselitteistä tie-
teellistä perustaa. 

Toisaalta on syytä harkita uudelleen nykyi-
sen vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää 
sääntöä, jonka mukaan yli 60 prosentin vel-
ka-asteen maan tulee lähestyä tätä tasoa niin, 
että poikkeama siitä pienenee vähintään 1/20 
vuosittain. Suurimpien velkatasojen mailla tä-
mä vauhti enintään 60 prosentin velkatason ta-
voittelussa on epärealistisen nopea. Esimerkiksi 
Italian tapauksessa se merkitsisi velka-asteen 
alentamista aluksi lähes 5 prosenttiyksikön ver-
ran vuodessa. Parempi lähtökohta voisi olla, että 
velkasuhteelle asetettaisiin realistinen maakoh-
tainen vähentämistahti niin, että velka kuiten-
kin pitkällä aikavälillä lähestyisi 60 prosentin 
enimmäistasoa.
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Samalla sääntöjen pitäisi osoittaa finanssi-
politiikalle selkeämmät suuntaviivat kuin ny-
kyisessä sääntökehikossa, joka osin nojautuu 
arvioiden varassa olevaan rakenteellisen julki-
sen talouden alijäämään. Se on havaitsematon 
muuttuja, jonka tulevaa kehitystä hallitus ei 
budjettimenettelyssään voi suoraan päättää.

5. Menosääntö tuo selkeyttä

Rakenteellista alijäämää koskevan tavoitteen si-
jaan voitaisiin käyttää menosääntöä, jonka tiuk-
kuus perustuisi velka-asteen poikkeamaan 60 
prosentin arvosta. Vaikka menosääntökin voisi 
osin perustua havaitsemattomaan potentiaali-
sen tuotannon tasoon, sääntö voitaisiin muotoil-
la niin, että havaitsemattomilla muuttujilla olisi 
vähäisempi merkitys kuin nykyisessä kehikossa.

Menosääntö toimisi kunkin maan julkiselle 
vallalle nykyistä selkeämpänä ohjenuorana sen 
suhteen, millaiset finanssipolitiikan päätökset 
johtavat sääntöjen noudattamiseen. Sääntöjen 
noudattamisen läpinäkyvyys lisääntyisi nykyi-
seen sääntökehikkoon verrattuna. Menosääntö 
ei estäisi automaattisten vakauttajien toimintaa 
eikä menojen lisäämistä, jos tehtäisiin niitä vas-
taavat tulopuolen päätökset.

On tärkeää, että sääntökehikko tukee tehok-
kaasti vastasyklistä finanssipolitiikkaa silloin, 
kun suhdannetilanne on hyvä. Perussopimuksen 
kolmen prosentin alijäämäsääntö ja velan 60 
prosentin viitearvo eivät sitä itsessään ja yksin 
tee. Nykyisessä sääntökehikossa siihen pyritään 
niin sanotun ennaltaehkäisevän osan avulla, no-
jautuen etenkin arvioituun rakenteelliseen ali-
jäämään. Menosääntö voisi toimia tehokkaam-
min saman tavoitteen saavuttamisessa.

Kestävyyteen tähtäävät säännöt ovat yleis-
tyneet finanssipolitiikassa 1990-luvulta alkaen. 

Kansainväliset kokemukset ja tutkimustieto 
viittaavat siihen, että julkisen talouden meno-
säännöt tyypillisesti tukevat pitkäjänteistä jul-
kisen talouden hoitoa. Toimivia menosääntöjä 
on käytössä Hollannissa, Ruotsissa ja Suomessa 
kehysjärjestelmän muodossa, joskin meillä se 
on tällä hetkellä jäähyllä ilmeisesti vuoden 2023 
budjettiin asti. 

Säännöissä on syytä varautua erilaisiin vaka-
viinkin poikkeustilanteisiin. Nykyisessä sään-
tökehikossa mainitaan poikkeusten yhteydessä 
vain epätavalliset tapahtumat, joihin jäsenmaa 
ei voi vaikuttaa, sekä koko unionin vakavat ta-
loustaantumat. Samalla poikkeusten tekemisen 
ehdoksi määritellään, etteivät ne vaaranna julki-
sen talouden keskipitkän aikavälin kestävyyttä.

Myös jatkossa olosuhteet, joissa poikke-
us sääntöön voidaan tehdä, tulisi määritellä 
riittävän yleisellä tasolla, koska kysymys on 
nimenomaan ennakoimattomista tilanteista. 
Poik keus ten pitäisi kuitenkin perustua en-
nalta mää rättyihin kriteereihin, kuten riip-
pumattomiin arvioihin tilanteen vaikutukses-
ta koko naistuotantoon ja julkiseen talouteen. 
Poik   keuk selliset olosuhteet voitaisiin todeta 
riippu  mattoman asiantuntijatahon toimesta  
läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti.

IMF:n mukaan jo melkein sata valtiota sovel-
taa kansallisia tai ylikansallisia finanssipoliittisia 
sääntöjä. Julkisen talouden alijäämien vakaam-
paa kehitystä on pidetty osittain finanssipoliit-
tisten sääntöjen ansiona. 

Julkiseen velkaan ei kiinnitetty ennen finans-
si- ja eurokriisiä tarpeeksi huomiota. Kriisistä 
johtuneen taantuman aikana velka nousi no-
peasti elvytyksen ja heikon makrotaloudellisen 
kehityksen vuoksi. Haavoittuvimmissa maissa 
myös korot ampaisivat nousuun. Syntyi negatii-
vinen kierre, jossa joidenkin maiden piti lopulta 
kiristää finanssipolitiikkaansa keskellä vaikeaa 
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taloustilannetta. Tätä pitäisi jatkossa välttää, ja 
koronapandemian yhteydessä tätä oppia sovel-
lettiin.

EU:n finanssipoliittisia sääntöjä on viimek-
si tarkistettu melko hiljattain, vuonna 2011. 
Säännöstö on tuottanut tuloksia, mutta siitä 
on tullut raskas ja osin epäjohdonmukainen. 
Erilaisten joustojen myötä sääntöjen tulkitse-
misesta on tullut hyvin monimutkaista ja usein 
vaikeasti ennustettavaa.  

Yksinkertaisemmat finanssipoliittiset sään-
nöt palvelisivat velanhoitokykyä paremmin. 
Lisäksi ne parantaisivat finanssipolitiikan lä-
pinäkyvyyttä ja helpottaisivat sen todentamis-
ta jälkikäteen. Parhaassa tapauksessa ne myös 
lisäisivät finanssipolitiikan ennustettavuutta ja 
uskottavuutta kansalaisten silmissä. Sääntöjen 
pitää sallia jousto poikkeustilanteissa, mutta 
ehdot pitää määritellä etukäteen ja johdonmu-
kaisesti.

Niin sanotut automaattiset vakauttajat, ku-
ten menojen kasvu työttömyysvakuutuksen  
kautta taloustaantumassa, ovat euromaissa tär-
keitä talouden sopeuttamismekanismeja. Meno-
sääntö ei estäisi automaattisten vakauttajien toi-
mintaa. 

Menosääntö on pohjimmiltaan väline, jo-
ka auttaa pitämään julkisten menojen kasvun 
maan talouden realistisesti arvioidun kasvun 
tasolla tai sen alapuolella. Menosääntö edistää 
vastuullista finanssipolitiikkaa, kuten on saatu 
nähdä esimerkiksi Alankomaissa, Ruotsissa ja 
Suomessa, joissa sitä on käytetty viime vuosi-
kymmeninä. 

IMF on viime vuosien tutkimuksissaan tul-
lut suunnilleen samaan lopputulokseen: me-
nosääntöjä noudatetaan huolellisemmin kuin 
budjettitasapainoa koskevia sääntöjä, varsinkin 
jos ne ovat suoraan hallituksen valvonnassa ja 
ne on kirjattu lakiin tai hallitussopimukseen. 

Tämä osoittaa, miten tärkeää omistajuus on jul-
kisessa taloudessakin. Lisäksi empiirinen tutki-
mus osoittaa, että menosääntöjen olemassaolo 
on yhteydessä vahvempaan julkiseen talouteen 
eli korkeampaan perusjäämään ja suhdanteita 
tasaavaan finanssipolitiikkaan.1 

6. Uskottavat kriteerit vaativat 
kansallista sitoutumista

Kansallinen sitoutuminen sääntöihin on ratkai-
sevan tärkeää vastuulliselle finanssipolitiikalle. 
Sekä menosääntö että itsenäinen finanssipoliit-
tinen neuvosto voivat olla tämä kannalta arvok-
kaita välineitä. IMF:n finanssipoliittisen osaston 
johtaja Vítor Gaspar on aivan oikein toden-
nut, että sellaiset näkemykset, joiden mukaan 
Euroopan talouden ohjausjärjestelmä vapauttai-
si maat niiden omasta vastuusta, ovat vaarallisia. 
Totuus on aivan päinvastainen: finanssipolitiik-
ka on ennen kaikkea maiden omalla vastuulla.2 

Monet EU-maat ovat itse asiassa toimineet 
Gasparin suosituksen mukaisesti ja lisänneet 
EU:n sääntökirjan avulla kansallista vastuunot-
toa. Belgia, Tanska, Luxemburg ja Alankomaat 
ottivat vuonna 1992 käyttöön menosäännön. 
Ruotsi ja Suomi seurasivat perässä liityttyään 
vuonna 1995 EU:hun.3  Saksa meni niin pitkäl-
le, että kirjasi perustuslakiinsa velkajarrun, jos-
ta maassa on viime aikoina keskusteltu. Sitä on 
kritisoitu liian tiukaksi, koska se saattaa estää 
maata saavuttamasta kansallisia julkisen talou-
den investointitavoitteitaan.

1  Cordes ym. (2017): 317. 

2  Eyraud ym. (2017): 469.

3  Cordes ym. (2017): 305–306.
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Menosääntö voidaan hyvin ottaa käyttöön 
kaikkialla EU:ssa lisäämällä se vakaus- ja kasvu-
sopimukseen seuraavan uudistuksen yhteydes-
sä. Tämä voisi auttaa korjaamaan yhden suu-
ren ongelman: sen, että ennen kriisiä menojen 
kasvu ylitti monessa maassa tuotannon poten-
tiaalisen kasvun eikä riittäviä puskureita ollut. 
Vastuulliseen finanssipolitiikkaan kannattaa 
kiinnittää huomiota etenkin vahvan talouskas-
vun aikana. Hyvinä aikoina pitäisi rakentaa fi-
nanssipoliittisia puskureita.

Meillä ja muuallakin vedotaan etenkin 
laskusuhdanteessa mieluusti John Maynard 
Keynesin oppeihin ja vaaditaan finanssipoliit-
tista elvytystä ottamalla lisää velkaa. Tähän 
voi olla suhdannepoliittinen perusteensa, jos 
julkisessa taloudessa on liikkumavaraa. Mutta 
kovin usein tunnutaan paremman suhdanteen 
vallitessa unohdettavan kiristää finanssipoli-
tiikkaa, mikä edustaa eräänlaista puolikeyne-
siläisyyttä. Sen sijaan kaivataan kokonaiskey-
nesiläisyyttä: jos hyvässä suhdannetilanteessa 
maltetaan kasvattaa julkisen talouden pus-
kureita, niitä voidaan tehokkaasti hyödyntää 
taantuman koittaessa.

7. Ovatko ilmastoinvestoinnit 
ollenkaan menoja?

Samalla kun Eurooppa uudistaa velkakriteere-
jään, kamppailemme yhden sukupolvemme suu-
rimman haasteen - ilmastonmuutoksen kanssa.

On elintärkeää toteuttaa niin kansallisia 
kuin EU-tason toimia, joilla ilmastonmuutos-
ta voidaan hillitä ja asetettuihin ilmastotavoit-
teisiin päästä. Sekä julkisilla että yksityisillä  
ilmastoinvestoinneilla on jo kiire.  Toisaalta 
jos julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla, 

ilmas tokriisin ratkaisemisen edellytykset hei-
kentyvät selvästi. 

Ilmastoinvestointien rajaamista pois EU:n 
finanssipolitiikan sääntöjen piiristä on talous-
tieteen valossa hyvin vaikeaa perustella. Siihen 
liittyisi hyvin tunnettuja ongelmia, joita voi ol-
la vaikea välttää. Mitkä kohteet laskettaisiin 
mukaan tuottaviin ilmastoinvestointeihin? 
Menojen luokitteluun tästä näkökulmasta ei ole 
tarjolla johdonmukaista ja selväpiirteistä ratkai-
sua. On hankala yhtälö, jos ilmastoinvestointeja 
tehdään velkakestävyyden kustannuksella. 

On selvää, että talouskehitys ja julkinen  
talous eivät ole pitkällä aikavälillä kestävällä 
pohjalla ilman mittavia ilmastotoimia. Toisaalta 
ilmastoinvestoinnit eivät varmastikaan tule -
vaisuudessa onnistu, jos julkinen talous pääste-
tään huonoon kuntoon.

Tässä yhteydessä on syytä arvioida myös 
julkisen talouden tulopuolta. Ilmastopäästöjen 
hinnoittelulla on keskeinen merkitys ja ohjaava 
vaikutus vihreässä siirtymässä. Toisin sanoen 
tarvittaviin investointeihin voidaan löytää muu-
takin kuin velkarahoitusta. Ja kun muistetaan, 
että yksityisellä sektorilla on siirtymässä suurin 
merkitys, taloudellisten kannusteiden ohella 
julkinen valta voi ohjata siirtymää myös sään-
telytoimilla, jotka suuntaisivat investointeja, in-
novaatioita ja teknologian kehitystä. Tätä koko-
naisuutta olisi hyvä pohtia koko EU:n tasolla.

8. Läpinäkyvyyttä kaivataan

Velkakriteerien kriitikot nostavat usein esille 
sanktioiden vähäisen merkityksen. 

Kritiikki sanktioita kohtaan korostaa sään-
töjen ja niiden soveltamisen läpinäkyvyy-
den merkitystä. Sääntökehikon tulisi antaa 
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markkinatoimijoille ja äänestäjille käyttökel-
poista tietoa siitä, ovatko finanssipoliittiset 
päätökset sääntöjen mukaisia ja vastuullisia. 
Tämä voi vaikuttaa eri sidosryhmien päätök-
sentekoon ja näin ollen voimistaa sääntöjen 
vaikutuksia.

Sääntökehikon selkeys ja läpinäkyvyys 
luonnollisesti parantavat päättäjien mahdolli-
suuksia ottaa säännöt huomioon päätöksente-
ossa. Lisäksi on syytä painottaa sitä, että EU:n 
talouspolitiikan koordinaation kantava periaa-
te on ehkäistä ennalta epätasapainoja ja ylivel-
kaantumista. Vuonna 2010 käyttöön otettiin eu-
rooppalainen ohjausjakso (European Semester) 
täydentäen tätä tehtävää, ja tekeekin sen hyvin.

9. Säännöt tukevat lopulta 
hyvinvointia

Viimeisten runsaan 10 vuoden aikana EU:n ja 
rahaliiton yhteisiä taloudellisia rakenteita on 
monelta osin vahvistettu. Kansainvälisen fi-
nanssikriisin aikana ja sen jälkeen on rakennet-
tu pankkiunioni muuten valmiiksi, mutta se on 
yhä yhteistä talletussuojaa vaille.  

Myös finanssipolitiikan sääntöjä on kehitet-
ty kansainvälisen finanssikriisin ja Euroopan 
velkakriisin jälkeen. Sääntökehikossa on yhä 
parantamisen varaa, ja se tarjoaakin mahdol-
lisuuden vahvistaa edelleen EU:n ja rahaliiton 
rakenteita sekä iskunkestävyyttä erilaisten ta-
louskriisien varalta. Lopullisena päämääränä on 
eurooppalaisten ja sitä myötä myös suomalais-
ten hyvinvointi.

Finanssipolitiikan sääntöjen pitää tukea 
julkisen talouden kestävyyttä ja jäsenmaiden 
mahdollisuuksia harjoittaa suhdanteita tasaa-
vaa finanssipolitiikka. Hyvin toimivat säännöt 
onnistuvat molemmissa. 

Kun euroaluetta kehitetään vakausunionin 
suuntaan, päävastuu taloudesta ja talouspolitii-
kasta pitää olla jäsenmailla. Vastuu pitää kui-
tenkin kytkeä euroalueen yhteisillä ratkaisuilla 
sellaiseen vakuutusluontoiseen järjestelyyn, jo-
ta Euroopan vakausmekanismi edustaa ja joka 
auttaa joko ennakoivasti vaikeissa tilanteissa tai 
lopulta suoranaisissa kriisitilanteissa varmista-
maan ehdollisilla tukiohjelmilla jäsenmaiden 
julkisten talouksien vakaus.

Lopulta eniten merkitystä on sillä, että jä-
senmaat ottavat aidosti vastuun omasta talous-
politiikastaan eli kestävästä kasvusta ja työlli-
syydestä. Instituutioilla on väliä mutta niin on 
reaalitaloudellakin.

Koska näköpiirissä ei ole EU-liittovaltiota, 
jäsenmaiden omat kestävää kasvua ja työlli-
syyttä edistävät uudistukset ovat elintärkeitä. 
Euroalueen arkkitehtuurin pitäisi toimia niin 
hyvin ja luotettavasti, että se aidosti rohkaisee 
ja auttaa jäsenmaita saavuttamaan nämä talou-
delliset päämäärät.

Eurooppalainen synteesi tarkoittaa sellaisen 
vakausunionin rakentamista, jossa korostetaan 
jokaisen jäsenmaan vastuuta, mutta tunnuste-
taan samalla yhteisten rakenteiden tarve vakau-
den turvaamisessa. Euroalue ei ole vakaa, ellei 
jokaisen jäsenmaan talous ole vakaa. Säännöt ja 
kannustimet pitää suunnitella siten, että jokai-
nen jäsenmaa todella vastaa omasta talouspo-
litiikastaan. Samalla pitää huolehtia siitä, että 
maiden yhteinen kapasiteetti riittää rahoitusva-
kauden turvaamiseen, jos markkinoilla myller-
tää. Jos riskien jakamista lisätään, myös riskejä 
pitää samalla pienentää. Tämä koskee sekä jul-
kista taloutta että pankkiunionia.

Euroalueesta ei tule liittovaltiota tai rahan-
siirtounionia – mutta ei se myöskään hajoa sii-
tä syystä noin vain. On olemassa realistinen 
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kolmas tie, jossa riskien pienentäminen yhdis-
tyy niiden jakamiseen.

”Liittovaltio tai kuolema” -kahtiajako pul-
pahtaa pintaan liian usein, monesti propa-
gandamielessä. Jotkut kolumnistit ja muut 
kommentaattorit tekivät siitä kriisin aikana 
tavaramerkkinsä.4  Siinä ei kuitenkaan ole pe-
rää. Euroalue ei selviydy yksinkertaisesti muut-
tumalla liittovaltioksi tai rahansiirtounionik-
si, mutta ei se myöskään hajoa, ellei niin käy. 
Elämä on harvoin mustavalkoista.

On olemassa evoluutioon, asteittaiseen ke-
hitykseen, perustuva kolmas tie – tarvitsemme 
sekä suunnan että realismia. Kun euroaluetta 
uudistetaan, ohjenuorana tulee olla, että soli-
daarisuuden vahvistaminen yhdistetään vas-
tuun kasvattamiseen. 

Paras tapa uudistaa euroaluetta on rakentaa 
vakausunioni, joka perustuu yhtäältä jäsenmai-
den omaan vastuuseen taloudestaan ja toisaalta 
yhteiseen eurooppalaisen tason talouspolitiikan 
koordinointiin, jonka tarjoama yhteinen vakuu-
tusturva auttaa riskien hallinnassa. Finanssi-
politiikan sääntöjen uudistus on osa tätä refor-
mia. Kun euroalueen perustana on tällainen 
vakaa arkkitehtuuri, päättäjien tehtäväksi jää 
löytää toimiva politiikkayhdistelmä, joka tukee 
kestävää kasvua ja työpaikkojen syntyä. □

4  Viittaan muun muassa (mutta en pelkästään) Financial 
Times- lehden entiseen kolumnistiin Wolfgang Munchau-
hun, joka on tällaisen brändäyksen kiistaton mestari ja ete-
vä keksimään katastrofiskenaarioita, jos liittovaltio ei toteu-
du! On pakko kiittää häntä innoituksesta euron puolusta-
misessa.
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