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Työskenneltyäsi Suomen Pankissa ja 
Kansainvälisessä valuuttarahastos-
sa jäit kesäkuussa 2010 eläkkeelle 
valtiovarainministeriön rahoitus-
markkinaosaston päällikön pai-

kalta. Et ole kuitenkaan vetäytynyt viettämään 
hiljaisia eläkepäiviä. Miksi?
No, miten nyt sanoisin…ikää tuli sen verran, että kun 
tiedettiin tämän kriisin jatkuvan suhteellisen pit-
kään, niin kysymys oli lähinnä siitä, lähdenkö kriisin 
keskellä pois vai hyvissä ajoin niin, että joku muu 
voi vastata kriisivalmistelusta kohtalaisen jatku-
vasti. Päätin, että lähden pois, kun se ensimmäinen 
kriisirupeama oli ohi keväällä 2010. Se oli minusta 
kyllä hyvä ratkaisu siinä mielessä, että muuten olisin 
nytkin eläkkeellä mutta huonolla omallatunnolla.

Sinua on kuitenkin käytetty asiantuntijana mm. 
Irlannin kriisin selvittämisessä ja olet esiintynyt 
julkisuudessa eläkepäivilläsikin.

Peter Nyberg on ollut selvittämässä niin Suomen 1990-luvun kriisiä kuin eurokriisiäkin. Hän pitää rahaliiton suurimpana vikana sitä, 
ettei sopimuksia ja määräyksiä noudateta. Korkoerojen annettiin hävitä ja luotonannon laajentua, kunnes kriisi puhkesi. Kriisimaita 
on tuettu, jotta yksityiset sijoittajat pääsisivät pois. Pankkien pääomavaje muodostaa edelleen vaaran. EKP on helpottanut kriisiä 

mutta ylittänyt valtuutensa. Pankkivalvojalta ja -unionilta ei kannata odottaa liikaa, koska ongelmia ei ole ennenkään havaittu 
ajoissa. Suomen kannattaisi puolustaa itsemääräämisoikeuttaan ja irtaantua yhteisvastuusta ja liittovaltiokehityksestä, tiukan paikan 

tullen koko rahaliitosta.

Haastattelu on tehty10.2.2014 ja päivitetty 1.4.2014.

Kissa pöydälle: Suomen osallistumiselle 
euroalueen liittovaltiokehitykseen on 

vaihtoehtoja 
- valt. tri Peter Nybergin haastattelu

Heikki taimio
Erikoistutkija

Palkansaajien tutkimuslaitos
heikki.taimio@labour.fi

haastattelu Kuvat
maarit kytöharju

Kyllä, ensinnäkin onhan se kansalaisvelvollisuus 
olla avuksi, jos joku vakavasti otettava taho on sitä 
mieltä, että voi olla. Kun on pyydetty, niin olen 
myöntynyt, jos olen uskonut, että minulla olisi koh-
tuullisesti annettavaa. Tietenkin se on myös mie-
lekästä siinä mielessä, että aika paljon ajatuksia on 
vuosien varrella jäänyt testaamatta ja käyttämättä, 
kun ne eivät sellaisinaan ole sopineet työnantajan 
silloisiin tarpeisiin. Varsinkin se Irlannin keikka 
oli minusta hyvin onnistunut - mutta myös nämä 
Suomen VM:n keikat.

Kuinka läheisissä tekemisissä oikeastaan olet ol-
lut euroalueen viimeaikaisen kriisin kanssa? 
Itse asiassa olin Suomen Pankissa eräs päävastuul-
lisista virkamiestasolla silloin, kun se yritti selvit-
tää 1990-luvun suomalaista kriisiä. Kun siirryin 
VM:ään, ryhdyin ministeriön tukemana voimal-
lisesti ajamaan EU:ssa sitä, että EU:n pitäisi pys-
tyttää järjestelmäkriisin ratkaisumekanismi. Tämä 
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MITEN TOISTUVILLA DEVALVAATIOILLA KILPAILUKYKYÄÄN HOITANUT 
SUOMI OLISI VOINUT ONNISTUA VALUUTTALIITOSSA?

työ aloitettiin jo vuonna 1998. Silloin kun 
Suomi oli ensi kerran EU:n puheenjoh-
tajamaa vuonna 1999, se vietiin myös hy-
väksyttäväksi Ecofinille jne. Se tuotti vir-
kamiestoimintaa, joka oli hyvin raskasta 
ja jossa useimmat maat eivät hirveästi 
innostuneet asiasta. Kesti suunnilleen 
10 vuotta ennen kuin ruvettiin saamaan 
aikaan alustavia toimenpiteitä, ja sitten 
tuli oikea kriisi ja työ hautautui uusien 
tarpeiden ja suunnitelmien alle.

EU:hun yritettiin rakentaa 
kriisinratkaisumekanismi jo 10 

vuotta ennen eurokriisiä.

Kun eurokriisi tuli, olin VM:ssä. Siel-
lä seurattiin mitä tapahtui, valmisteltiin 
suomalaisia kannanottoja näihin ensim-
mäisiin euroalueen kriisitoimiin ja teh-
tiin varautumissuunnitelmia Suomen 
osalta, joita onneksi silloin emme joutu-
neet toteuttamaan. Vaikka Suomi kärsi 
kriisistä esimerkiksi viennin voimakkaa-
na vähenemisenä, niin pankit ja yritykset 
kumminkin selvisivät omin päin, mikä oli 
suuri helpotus. 

Kun olin jäänyt eläkkeelle, niin seu-
raavana päivänä Irlannin hallitus pyysi 
minua selvittämään, miksi heille oli tul-
lut kriisi, minkä teinkin. Olin myös talvel-
la 2011-2012 VM:ssä auttamassa Kyprok-
sen kriisin ratkaisujen hahmottamisessa. 
Sen jälkeenkin olen ollut siellä kiireapu-
laisena. Se on ollut sellaista ajoittaista 
puuhailua, aina silloin kun on pyydetty.

EUROALUEELLA EI NOUDATETA TEHTYJÄ 
SOPIMUKSIA
Millaiset odotukset Sinulla oli raha-
liiton suhteen, kun sitä valmisteltiin 
1990-luvulla?
Minun odotuksiani tavallaan määrit-
teli se, mitä Suomessa 1980-luvulla oli 
tapahtunut. Tarkoitan vakaan markan 
politiikkaa, joka perustui epärealistisiin 
odotuksiin ja sitten koki dramaattisen 

haaksirikon, joka olennaisesti myötä-
vaikutti pankkikriisiin. 

Minähän en ollut oleellisesti muka-
na valmistelemassa europäätöstä sinän-
sä. Olin mukana lähinnä operatiivisesti. 
Mutta europäätöksen ongelmana oli 
minusta se, että kun Suomi silloisen ko-
kemuksen mukaan oli maa, joka ei pys-
tynyt hoitamaan kilpailukykyään ilman 
toistuvia devalvaatioita, niin miten silloin 
onnistuisi jäsenyys valuuttaliitossa? Tar-
vittaisiin aivan uudet käyttäytymismallit 
eli samat, joita ei vakaan markan aika-
na saatu aikaan. Odotin, että se loppuisi 
kohtalaisen nopeasti katastrofiin, mutta 
hyvä talouskehitys jatkuikin pitkään.

Ainakaan minä en odottanut, että 
Nokian menestys tulisi olemaan koko 
maan kehitykselle niin valtavan merkit-
tävä. Taloudellinen menestyminen poiki 
sitten omia ongelmiaan jälkeenpäin, mut-
ta se teki sellaisen ongelmattoman kovan 
kasvun kauden mahdolliseksi. Samalla 
tavalla tietenkin vaikutti kehittyneissä 
maissa jatkunut, velkaantumiseen pe-
rustuva kovan kasvun kausi. 

Minä suhtauduin siis rahaliittoon 
epäilevästi, mutta ennen kaikkea Suo-
men kannalta. En hirveästi muistaakse-
ni miettinyt rahaliittoa eurooppalaisena 
järjestelmäkysymyksenä. Se on tullut 
jälkeenpäin huomattuani käytännössä 
varsin nopeasti, ettei EU:ssa oltu eletty 
eikä eletä sovittujen sääntöjen mukaan.

On tullut mieleen, että monille suo-
malaisille näyttää olevan vaikea mieltää 
EU-sopimusten ehdollista luonnetta. 
Suomessa on melko yleisesti totuttu nou-
dattamaan sovittuja sääntöjä ja määräyk-
siä. Vakaumus siitä, että muuallakin on 
näin, antaa suomalaiselle EU-keskuste-
lulle tietyn sinisilmäisyyden vivahteen.

Rahaliiton valuviat syntyivät jo silloin. 
Millaiseen tärkeysjärjestykseen aset-
taisit ne?
Minusta alusta saakka euroalueen suurin 
valuvika - jota ei nähty heti mutta kyl-
läkin hyvin nopeasti sen perustamisen 

jälkeen - oli se, että sopimukset eivät 
pidä. Jäsenmaat irtautuvat tai kiertävät 
määräyksiä silloin kun se niille sopii, ja 
komissio on siinä mukana. Myös EKP on 
itse asiassa irtautunut perussopimuksen 
vaatimuksista. 

Se merkitsee, että meillä on rahaliit-
to, jonka sopimuksellisiin perusteisiin 
kukaan ei oikeastaan voi luottaa. Se on 
osittain kriisin seuraamus, mutta se on 
myös kriisin syy. Pidän edelleen esimer-
kiksi alkuperäistä Maastrichtin perus-
sopimukseen perustuvaa valuuttaliittoa 
periaatteessa toimivana, mutta se edel-
lyttäisi silloin, että kaikki eläisivät sen 
säännösten mukaisesti. Mutta näin ei 
ole tapahtunut. 

 ”Meillä on rahaliitto, jonka 
sopimuksellisiin perusteisiin 

kukaan ei oikeastaan voi 
luottaa.”

Osittain hyvällä lykyllä - Nokian 
olemassaolo ym. - Suomi kuuluu niihin 
harvoihin, jotka ovat eläneet perussopi-
muksen mukaisesti. Nythän me olemme 
myös muiden tapaan rikkomassa sen 
rajoja, mutta aikaisemmin emme olleet.

Yhtenä valuvikana on pidetty sitä, 
että on otettu liian erilaisia maita ra-
haliittoon - poliittisista syistä, Kreikka 
kaikkein äärimmäisenä sopimattomana 
maana.
Joo, kysymys on lähinnä siitä, pidetään-
kö euromaiden erilaisuutta sellaisena 
asiana, jolle ei voi mitään. Jos todella 
halutaan kuulua valuuttaliittoon, niin 
silloin päättäjien ja oman maan kansa-
laisten pitää muuttaa toimintatapojaan 
sillä tavalla, että ne sopivat liittoon. No, 
useat maat eivät ole sitä tehneet, eli 
meillä on ollut maita, joiden toiminta-
tapa ja halu muuttaa sitä eivät ole olleet 
valuuttaliittoon sopivia. Näihin kuuluu 
myöskin Saksa.
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”KRIISI ON SALLINUT RADIKAALEJA TOIMENPITEITÄ, JOTKA VIEVÄT 
LIITTOVALTION SUUNTAAN.”

1990-luvullahan olivat lähentymiskri-
teerit…
…joita rikottiin itse asiassa alusta saakka. 
Sinne otettiin mukaan Kreikka, vaikka 
tiedettiin, että sen tilastot ovat vähän 
niin ja näin. Otettiin mukaan Italia, 
vaikka sen velka jo silloin ylitti rutkas-
ti Maastrichtin kriteerit. Siinä mielessä 
voidaan sanoa, että valuuttaliitto tehtiin 
täysin poliittisin perustein. Luulen, että 
monet uskoivat silloin siihen, että koska 
se oli poliittinen projekti, niin poliittiset 
päättäjät olivat sitoutuneet sen onnistu-
miseen sellaisena kuin oli alun perin so-
vittu. Kävi ilmi, ettei näin ollut.

Rahaliitto muodostettiin täysin 
poliittisin perustein, mutta 
päättäjät eivät sitoutuneet 

siihen.

YHDENTYMINEN KRIISIEN KAUTTA
Silloin oli myös sellaista uskoa tai toi-
vetta, että kun liitytään yhteen, niin se 
yhdenmukaistaa maita. Mutta nythän 
on käynyt niin, että ennemminkin on 
erkaannuttu.
Minä luulen, että näin useasti toivottiin. 
Esimerkiksi Suomessa muistan joskus 
ekonomistien kesken esitetyn sellaisia 
mielipiteitä, että valuuttaliitto on hyvä, 
koska se vie raha-asiat poliitikkojen 
ulottumattomiin…tai suomalaisten po-
liitikkojen ulottumattomiin. Sen sorttis-
ta ajattelua on ollut, mutta luulen, että 
harva toivoi yhdentymisen tapahtuvan 
tällaisten kriisien kautta, vaikka sitäkin 
on EU:ta johtavissa piireissä pidetty ai-
van siedettävänä tapana edistää integ-
raatiota.

Sellaista salaliittoteoriaa on esitetty-
kin, että tarkoitus oli ajaa sisään liitto-
valtio mahdollisesti jopa niin, että ra-
haliitossa tulee tällaisia kriisejä, jotka 
pakottavat liitovaltiokehitykseen.1 Mitä 
mieltä olet tästä teoriasta?

Voi olla, että on ollut tyyppejä, jotka ovat 
ajatelleet sillä tavalla. Täytyy muistaa, 
että EU:ssa ja myös Suomessa on aina 
ollut ihmisiä, jotka todella intohimoi-
sesti kannattavat liittovaltiota. Heitähän 
on edelleen - poliitikkoja, virkamiehiä ja 
muitakin. He pitävät sitä tavallaan suu-
rimpana yhteiskunnallisena tavoittee-
naan. Vaikka se tulee kriisien tai hyssyt-
telyn kautta, sekin on hyväksyttävää. 

En usko, että kriisi integraation apu-
välineenä on ollut tai on laajasti hyväk-
sytty ajatus. Luulen, että yleinen ajatus 
on ollut, että keskustelemalla yhdessä ja 
sopimalla yhdessä kaikki rupeavat ajatte-
lemaan enemmän samalla tavalla ja siten 
yhteenkuuluvuus vähitellen lisääntyy. Eli 
pitkä ja rauhallinen vakuuttautumisen tie.

Mutta niin kuin sanoin, kriisi on 
sallinut radikaaleja toimenpiteitä, jotka 
vievät liittovaltion suuntaan. Samalla se 
on paljastanut aika suuria eroja sekä mai-
den sisällä että maiden välillä. Suurim-
mat erot ovat tietenkin maiden sisällä, 
jos ajattelee esimerkiksi Kreikassa niitä, 
jotka pärjäävät ja niitä, jotka eivät pärjää.

Tässä vaiheessa ollaan kai tultu 
sellaiseen tilanteeseen, että on maita, 
jotka eivät selviä omin avuin - Kreikka 
etunenässä, mutta myös Kypros ja jatkos-
sa varmaan muitakin. Siellä joudutaan 
ottamaan vastaan ohjeita ulkopuolelta 
rahoituksen toivossa. Ainoa, mitä silloin 
on tarjolla kansalaisille, on jatkuva euron 
jäsenyys. 

Nyt nähdään, miten paljon ja miten 
kipeisiin sopeutumisiin kansalaiset ovat 
valmiita, jotta kriisimaat pysyvät osana 
tätä liittoa. Samalla tietenkin muissa 
maissa - Suomessa, Saksassa, Itävallas-
sa ja Alankomaissa - vähenee halu antaa 
suoraa veronmaksajien tukea näille mail-
le, joten epäsuoran julkisen tukitarpeen 
kautta tulee EKP:n kasvanut rooli.

RAHALIITOSSA KYTEVIÄ ONGELMIA EI 
YMMÄRRETTY
Onko tässä tapahtunut myös niin, että 
pyrkimys liittovaltioon tai ”eurohype” 

on sokaissut niille ongelmille, joita ke-
hittyi vähitellen? Vasta finanssikriisi 
avasi silmät…tai ei ihan vielä sekään, 
vaan sitten kun eurokriisi tuli päälle 
pikkaisen myöhemmin. Sehän ei al-
kanut vuonna 2008 vaan vasta sitten, 
kun Kreikka paljasti, että siellä oli ma-
nipuloitu alijäämä- ja velkatilastoja. 
Aika pitkään kesti ennen kuin nämä 
ongelmat nähtiin.
Joo, se on totta. Jo ennen euroa jäsen-
maiden korkotasot lähenivät toisiaan 
voimakkaasti siinä mielessä, että melkein 
10 vuoden ajan markkinoilla pidettiin 
esimerkiksi Kreikan rahoittamista yhtä 
turvallisena kuin Saksan rahoittamista. 
On vähän epäselvää, mitä siinä ajateltiin. 
Oliko niin, että todella uskottiin Kreikan 
olevan yhtä hyvä, vai ajateltiinko, että 
jos Kreikalle käy huonosti, niin kyllä se 
pelastetaan? Omasta mielestäni kyse oli 
ennen kaikkea viimemainitusta.

EKP:han kohteli jäsenmaiden valtion-
lainoja samanarvoisina.
Se oli minusta oleellinen osa bondikor-
kojen lähentymisestä. EKP:lle kelpasivat 
Kreikan velkapaperit samoilla ehdoilla 
kuin Saksan, mikä Suomen VM:ää kovasti 
hämmästytti.

Niin, vuonna 2003 tämä kysymys he-
rätettiin, mutta se sivuutettiin sitten 
kuitenkin vähin äänin.
Kyllä, kyllä. Se koettiin äärimmäisen pii-
nallisena kysymyksenä, ja siitä ei keskus-
teltu ollenkaan. [Naurua.]

Suomen esittämää kysymystä 
valtionlainojen korkoerojen 
häviämisestä pidettiin liian 

piinallisena otettavaksi 
keskusteluun.

Siis missä koettiin?
No, se koettiin EU:n johtavissa piireissä, 
että siitä ei haluttu puhua. Kyllä Suomen 
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ministeri otti sen esille, ja virkamiespo-
rukoissa siitä puhuttiin. Mutta ei siitä 
tullut mitään.

Tämä on yksi esimerkki tästä, ettei näh-
ty ongelmaa.
Kyllä. Se valtava korkoerojen supistu-
minen ja rahoitusmarkkinoiden laajen-
tuminen - joka itse asiassa merkitsi sitä, 
että saksalaiset, ranskalaiset, italialaiset 
ja muutkin pankit rupesivat lainaamaan 
muihin maihin - nähtiin integraation 
voittokulkuna ja merkkinä siitä, että 
yhteismarkkinat toimivat ja että euroon 
luotetaan. Sen sijaan missään ei ajateltu 
sitä, että se samalla merkitsi pankkijär-
jestelmälle valtavaa riskinottoa aivan 
uusilla markkinoilla ja hinnoilla, joilla 
aikaisemmin ei oltu annettu mitään. 

Eli kysymys oli itse asiassa siitä, että 
kaikkialla EU:ssa velkaantuneisuus kas-
voi - monissa maissa kestämättömiin mit-
tasuhteisiin esimerkiksi kiinteistömark-
kinoilla. Valvojat ja politiikantekijät, mm. 
keskuspankeissa ja komissiossa tulkitsi-
vat sitä kaikki integraation voittokuluk-
si. Vasta kriisin lauettua huomattiin, että 
oltiin oltu väärässä. Siinä oli suuri yhtä-
läisyys siihen, mitä Suomessa tapahtui 
1980-luvulla: vauhti sokaisi eikä kukaan 
nähnyt sitä, mitä ei haluttu nähdä.

Tästä tulee sellainen kuva, että pidät 
tätä luotonannon laajentamista krii-
simaihin pohjimmaisena ongelmana, 
ja sitten toissijaista oli julkisen velan 
repeäminen.
Aivan. Tällaisessa tilanteessa on aina vai-
kea sanoa, kuka on enemmän väärässä, 
luoton ottaja vai sen antaja. Ainoa mitä 
voi sanoa on, että ainakin luotonanta-
ja on valvonnan alainen. Luotonannon 
puolella ovat sitten epäonnistuneet sekä 
pankkien sisäinen valvoja että julkinen 
valvoja. Luotonottaja ottaa mitä saa, juuri 
kukaan ei valvo sitä, paitsi tietenkin ai-
kanaan markkinoita.

Sekä luotonantajat että -ottajat eli-
vät pitkään samassa harhaluulossa kuin 
monien maiden päättäjät, että hyvät ajat 
jatkuvat ikuisesti. Lisäksi viranomaiset 
pitivät vaihtotasetta merkityksettömä-
nä. Se oli myös Suomessa selvä käsitys. 
Kun muistetaan, että vaihtotase on itse 
asiassa hyvin lähellä yleistä säästämisyli-
jäämää, niin se merkitsee, että valuutta-
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KREIKALLE ANNETTIIN JULKISTA TUKEA, JOTTA SE PYSTYISI 
MAKSAMAAN ULOS YKSITYISET RAHOITTAJAT.

Toinen periaatteellinen asia, 
mikä kannattaa muistaa, on se, että tar-
tuntavaikutus esiintyy silloin, kun jär-
jestelmässä on muita heikoiksi uskottuja 
pankkeja. Eli mitä heikompi järjestelmä, 
sitä suurempi on tartuntavaikutus. 

Ongelma tässä eurooppalaisessa 
järjestelmässä on, että pankkien vaka-
varaisuuteen ei ole pitkään aikaan suh-
tauduttu vakavalla mielellä. Pankkien 
pääomapuskurien on annettu supistua 
hirveän mataliksi – paljon matalammiksi 
kuin esimerkiksi USA:ssa – ja silloin, kun 
tulee tällaisia sijoittajavastuukysymyksiä, 
niin rahoittajat rupeavat miettimään, että 
kun puskuria on noin vähän, niin paljon-
ko se kestää?3 

Eurooppalaisten pankkien liian 
pienet pääomapuskurit lisäävät 

tartuntavaikutusten vaaraa.

Hyvinä aikoina eurooppalaiset eivät 
ole vaatineet pankeiltaan lisäpääomaa. 
Tämä on minusta ollut suuri virhe. Sii-
nä voidaan taas viitata suurten pankkien 
vaikutusvaltaan mutta myös sellaisiin 
pankkien vakavaraisuutta sääteleviin 
sopimuksiin kuin BaselII ja BaselIII. Eu-
rooppalaisilla pankeilla on hirveän paljon 
julkista velkaa taseissaan. Syy on se, että 
sitä on pidetty pitkään riskittömänä saa-
tavana. Se merkitsee, että yleensä tarvi-
taan hyvin vähän pääomaa. Jos pankki on 
ostanut kreikkalaisia joukkovelkakirjoja, 
se ei ole tarvinnut merkittävää pääoma-
puskuria. Tämä ei tietenkään edistä pank-
kien uskottavuutta markkinoilla ja tekee 
sitten tartuntavaikutusten mahdollisuu-
den suuremmaksi. Mutta minusta pitää 
antaa tartuntavaikutusten toimia ja kat-
sotaan sitten mitkä pankit sen kestävät.

Riskithän näkyvät sitten niiden korois-
sa, ja se edistää markkinakuria.
Minusta se suuri kysymys on, missä vai-
heessa Euroopassa ollaan taas valmiita 

riskit muuttuivat luottoriskeiksi.2 Tätä 
ei yksinkertaisesti ymmärretty. Sitä ei 
ymmärretty kansallisissa viranomaisis-
sa, EU-viranomaiset olivat täysin ulalla, 
mutta myös kansainväliset: IMF jne. 

Luotonannon laajentumisessa 
tuleviin kriisimaihin ei nähty 

mitään vaaraa.

Ainoa, jonka olen huomannut olleen 
jossain määrin huolissaan, oli Kansain-
välinen Järjestelypankki BIS. Huolet-
tomuushan johtui osittain siitä, että us-
kottiin siihen aikaan vielä tehokkaiden 
markkinoiden hypoteesin hyvin yksin-
kertaistettuun versioon, että pankit tie-
tävät parhaiten jne.

SIJOITTAJAVASTUUTA EI OLE HALUTTU 
TOTEUTTAA
Kriisin yhteydessä Suomi on pitänyt 
paljon esillä sijoittajavastuuta. Miksi 
sitä ei kuitenkaan ole laajemmin to-
teutettu?
Siinä on minusta ainakin yksi syy se, 
että EKP on alusta saakka ollut hyvin 
vastahakoinen antamaan minkään maan 
pankkien joutua selvitystilaan. Eli EKP 
on antanut ymmärtää, että jokaisen maan 
täytyy hoitaa asiat niin, että pankit jat-
kavat toimintaansa. Tärkeäksi syyksi on 
ilmoitettu pelko pankkiongelmien laa-
jentumisesta tartuntavaikutusten kautta, 
mikä mm. olisi voinut uhata euroalueen 
yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä.

Kansainvälisessä keskustelussa on tul-
lut kaksi muuta näkökohtaa vahvasti 
esille. Yhtäältä jotkut näyttävät pelkää-
vän hirveästi sitä, että sijoittajavastuul-
la säikytellään markkinoita, ja toinen 
väite tai teoria on, että isot pankit ovat 
lobanneet sitä vastaan.
Se on aivan ilmeistä, että isot pankit ovat 
lobanneet sijoittajavastuun toteuttamista 
vastaan. Miksi ne eivät sitä tekisi? Isoilla 

pankeilla USA:ssa ja myös Euroopassa on 
erittäin vahva vaikutus poliittisiin päät-
täjiin. Pankit voivat esimerkiksi sanoa, 
että hyvä on, me emme enää osta teidän 
valtionvelkakirjojanne. Se romuttaisi vel-
kakirjamarkkinat heti ja korot nousisivat. 
Ne voivat vakuuttaa ja painostaa. 

Jos katsotaan Kreikan tukijärjestel-
miä, niin itse asiassa Kreikalle annettiin 
julkista tukea ja samalla ulkomaiset ra-
hoittajat, jotka olivat suurelta osin mui-
ta eurooppalaisia pankkeja, vetäytyivät 
Kreikasta. 

Annettiin aikaa vetäytymiselle, jotta 
tappiot minimoituisivat.
Kyllä. Vaihtoehto oli silloin ollut se, 
että Kreikan yksityisiltä ottamia velko-
ja olisi leikattu jo aikaisemmin. Mutta 
sitä ei tehty, se tehtiin myöhemmässä 
vaiheessa, jolloin niitä oli huomattavas-
ti vähemmän. Viime kädessä suuri osa 
tukea tähän saakka on joko suoraan tai 
epäsuorasti mennyt muiden rahoittajien 
maksamiseen ulos. Siitä ei ole puhuttu 
sillä tavalla, että okei, nyt minä maksan, 
vaan muut rahoittajat ovat kieltäytyneet 
jatkorahoituksesta ja vaihtoehto on aina 
ollut se, että joko leikataan velkoja tai 
rahoitetaan julkisin varoin. Ja sitten on 
päätetty rahoittaa juuri sen takia mitä 
sanoit, että on pelätty sen johtavan tar-
tuntavaikutuksiin.

Minusta on ihan selvää, että tartun-
tavaikutuksia on, koska yhden velka on 
toisen saatava. Mutta kannattaa muistaa, 
että Kyproksessa toteutettiin nyt ensim-
mäistä kertaa kunnollinen sijoittajavas-
tuu alusta saakka.

Siellä oli paljon venäläisiä sijoittajia, 
joita saatettiin rokottaa.
Kyllä, mutta oli siellä muitakin. Ennen 
kaikkea pelättiin, että tämä hirveä esi-
merkki aiheuttaisi pakokauhua muissa 
kriisimaissa. Ei mitään tapahtunut! Eli 
siinä yhteydessä ainakin näytti siltä, että 
puhe tartuntavaikutuksista oli vahvasti 
ylimitoitettu. 
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menemään takaisin markkinakuriin 
ja estämään moral hazardia.4 Se, mitä 
tähän saakka on tehty - paitsi Kreikan 
velkaleikkaus ja Kyproksen sijoittajavas-
tuu - ei toimi. Aina ollaan vain valmiita 
auttamaan ja veronmaksajien kustan-
nuksella. 

Sattumoisin juuri tänä aamuna oli 
uutinen uuden pankkivalvontaviran-
omaisen vuoden vaihteessa aloittaneen 
johtajan lausunnosta, jossa hän suoraan 
sanoi, että pitää antaa sellaisten pank-
kien, joiden pääomat eivät riitä, vaan 
kaatua. Yksi ehkä vähempimerkityk-
sinen seikka, mutta joka on myös ollut 
julkisessa keskustelussa hieman esillä, 
on se, että joissakin maissa on poliitik-
kojen ja pankkien kytköksiä. Erityisesti 
Saksassa on korostettu poliitikkojen ja 
Landesbankenien yhteyksiä, joten ne 
olisivat olleet jarruna sille, että sijoit-
tajavastuuta olisi laajemmin toteutettu. 
Sehän ei ole pelkästään Saksan asia vaan 
kaikkien asia. Viittaan siihen mitä sanoin 
aikaisemmin: silloin kun euroalue ajautui 
kohti kriisiä, niin ei EKP, eurooppalaiset 
eivätkä kansainväliset valvojat sitä huo-
manneet missään. Minä vahvasti epäilen, 
että uusi eurooppalainen valvoja kyllä 
nyt huomaa, mikä viimeksi meni vikaan, 
mutta huomaako se sitten seuraavan 
kerran? Luulen, että se on valvoja entis-
ten tapaan. Eli ei tässä ole odotettavissa 
mitään uutta ja ihmeellistä, jollei jollain 
tavalla loihdita valvojia vuosikymmenten 
ajaksi valveutuneemmiksi ja paremmiksi 
kuin kaikki edeltäjänsä. Minä en siihen 
usko. 

Lähikuukausina EKP:n tai uuden 
valvojan käynnistämä stressitesti näyt-
tää, mikä tietyillä oletuksilla – se on myös 
ennuste - on pankkien pääomapuute. 
Sitten täytyy joko sulkea tai pääomittaa 
pankit - pääomittaa joko myymällä osak-
keita markkinoilla tai myymällä ne muille 
pankeille tai sitten antamalla julkista tu-
kea. Mutta kukaan ei tällä hetkellä tiedä, 
paljonko uutta pääomaa tarvitaan ja mitä 

pankit tekevät. Se tulee minusta olemaan 
tämän vuoden aikana aika jännää, että jos 
tämä stressitesti on kova, niin ilmaantuu 
suuri pääomavaje. Se merkitsee, että 
jostain täytyy saada paljon rahaa. Jollei 
rahaa ole tiedossa, tullaan kysymään, 
lievensikö EKP stressitestiä, jottei liian 
monta pankkia olisi jouduttu sulkemaan.

Tarvittaisiin satoja miljardeja euroja…?
Satoja miljardeja euroja. Olen nähnyt jul-
kisuudessa lukujakin. Se oli tavallaan ar-
vio siitä, mitä EKP saattaa arvioida, eli se 
on monen olettaman takana. Arvion mu-
kaan isoissa pankeissa olisi korkeimmil-
laan 850 miljardin euron pääomapuute. 
Kuka ne rahoittaa tällaisella summalla? 
Epäilen vahvasti, että taas tullaan hattu 
kourassa ja todennäköisesti epäsuorasti 
veronmaksajien luo.

Jos pankkien uusi stressitesti 
paljastaa ison pääoma-

puutteen, niin todennäköisesti 
päädytään taas veronmaksajien 

kukkarolle.

Jos ajatellaan yksityisten sijoittajien 
kannalta, niin kuka hullu ostaisi osak-
keita pankista, joka on kriisitilassa? 
Niin, paitsi tietenkin veronmaksajat, joil-
la ei ole valinnan varaa. Se on minusta 
iso ongelma, että nyt tehdään stressitesti, 
mutta tietoa ei ole siitä, miten ilmaan-
tuvat ongelmat hoidetaan sen jälkeen. 
Nyt yritetään vasta selvittää, miten se 
tehdään.

KUINKA PITKÄLLE EKP:N ANNETAAN 
MENNÄ?
Mikä on sitten ollut EKP:n rooli? Ylei-
nen arviohan on, että sen vuoden 2012 
kesän lupaus ostaa rajattomasti val-
tionlainoja on rauhoittanut tilanteen, 
ja se on ollut tämän tasaantumisen var-
sinainen iso taustatekijä. Mitä mieltä 
olet siitä?

Kyllä, olen siitä täysin samaa mieltä. 
Kysymyshän on nyt siitä, kuinka paljon 
euroalueen poliitikot ovat valmiita käy-
tännössä antamaan finanssipoliittisia 
tehtäviä EKP:lle. Me tiedämme, että EKP 
on antanut hyvin selkeitä finanssipoliit-
tisia reunaehtoja esimerkiksi Italialle ja 
osana troikkaa kaikille muillekin kriisi-
maille. 

EKP:n valtionlainojen osto-ohjelma on 
ehdollinen sille, että toteutetaan tiet-
tyjä finanssipoliittisia toimenpiteitä.
Sehän ei ole EKP:n perussopimuksen 
mukainen tehtävä ollenkaan. Se on on-
gelmallinen siinä mielessä, että EKP ei 
ole kenellekään vastuullinen paitsi ju-
malalle, ja se toimii hyvin aktiivisesti. 
Pulma on tietenkin se, että vaihtoehto-
na keskuspankkirahoitukselle on jäsen-
maiden ja niiden pankkien ryhtyminen 
rahoittamaan itseään markkinoilta. 
Se merkitsee useissa EU-maissa vielä 
suurempaa säästöpolitiikkaa kuin nyt. 
Samalla se merkitsee, että euron kurssi 
olisi todennäköisesti vahvempi, koska 
riskilisä koroille olisi suurempi, paitsi 
luultavasti Saksalle, ja korkeammat ko-
rot lisäisivät eurosijoitusten kysyntää, 
vahvistaen euroa. Se merkitsee, että 
EKP on nyt ostanut poliitikoille aikaa, 
mitä ei ole hirveän tehokkaasti käytetty 
hyväksi.

EKP:n tehtäviin ei kuulu 
puuttuminen jäsenmaiden 

finanssipolitiikkaan.

Miten tämä päättyy? En oikeastaan 
tiedä. Ongelma on vähän samanlainen 
USA:ssa ja ennen kaikkea Japanissa. 
Syntyykö aitoa reaalikasvua sillä, että 
painetaan rahaa? Toistaiseksi sitä ei ole 
hirveästi syntynyt. Valtiot kyllä rahoite-
taan, mutta yksityisiä firmoja ei rahoiteta 
juurikaan enempää. Euroopassa, mutta 
myös USA:ssa on ongelmana, että vaikka 

EU:N UUSI PANKKIVALVOJA ON TUSKIN SEN PAREMPI KUIN 
AIEMMATKAAN VALVOJAT.
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 ”PANKKIUNIONIN SIUNAUKSELLISUUS PERUSTUU EPÄREALISTISIIN 
OLETTAMUKSIIN.”

Ja sitten asettavat omat poliitikkonsa 
vastuuseen?
Ehdottomasti. 

Se on demokratiaa.
Kyllä. Ja toinen asia on se, että jos maa 
on tehnyt hirveän suuret talouspoliitti-
set erehdykset - niin kuin esimerkiksi 
Kreikka on tehnyt ja voi ajatella, että 
Belgia, jolla on heikko pankkijärjestel-
mä, on saattanut tehdä - niin silloin pitää 
myös olla mahdollisuus tavalla tai toi-
sella erkaantua eurosta ainakin määrä-
ajaksi. Sisäinen sopeutus silloin on niin 
valtava, että se edellyttää deflaatiota, ja 
se on helposti alaspäin menevä spiraali. 
Erkaantumista ei euroalueen päättäjien 
mielestä kuitenkaan voida sallia, mikä 
onkin yhteisvastuun väitetyn tarpeen 
takana.

Jos joku maa ei lopeta 
velkaantumistaan eikä sen 

sallita lähtevän rahaliitosta, niin 
muiden jäsenmaiden on lopulta 

suostuttava maksajiksi.
 

Noilla kahdella ehdolla ei minusta 
ole mitään tarvetta yhteisvastuulle. Tie-
tenkin jos ajatus on se, että kenenkään ei 
tarvitse kärsiä muita enemmän ja ettei 
eurosta voi koskaan erota, niin silloin 
jonkun täytyy maksaa. Jos sanotaan esi-
merkiksi, että Kreikka ei koskaan saa 
erota eurosta ja Kreikka sanoo, että me 
emme muuta sisäistä päätöksentekoam-
me ja velkaantumistamme, niin sitten 
muiden on vain maksettava. 

Siinäkin on pelätty tartuntavaikutusta.
Kyllä, se on moral hazard omalla ta-
vallaan. Sen takia on perustavaa laatua 
poliittinen kysymys, pitääkö olla yhteis-
vastuuta vai ei. Lyhyellä aikavälillä yh-
teisvastuuta voidaan perustella sillä, että 
ei anneta ihmisten kärsiä, mutta pitkällä 
aikavälillä sillä on kustannuksia. Heik-

pankeilla on hirveästi halpaa rahaa käy-
tettävissään, ne sijoitetaan markkinoille 
esimerkiksi valtionvelkakirjoihin, mutta 
sitä ei halvasta korosta huolimatta kysytä 
investoinneille ja reaalisijoituksille siinä 
määrin, että se olisi merkki uudesta in-
vestointibuumista.

Voisiko EKP tehdä vielä enemmän jota-
kin investointien käynnistämiseksi? On 
ehdotettu, että se myöntäisi pankeille 
rahoitusta sillä ehdolla, että nämä välit-
tävät sen rahan investointeihin.
Eihän tällaisen ehdon täyttymistä todel-
lisuudessa voida tarkistaa. Pankeilla on 
aina riittävästi hankkeita, voidakseen 
sanoa, että teidän rahanne menevät 
just näihin. Jos nyt ollaan sitä mieltä, 
että EKP on vastuussa ei ainoastaan 
rahapolitiikasta vaan myös pankkien 
toiminnasta ja myös pankkiasiakkaiden 
sijoitustoiminnasta, ja siis jos ollaan sitä 
mieltä, että EKP:stä tehdään euroalueen 
ainoa talouspoliittinen päättäjä, niin sil-
loin EKP voisi hyväksyä vakuuksikseen 
esimerkiksi portfolioita yrityslainoista. 
Se on tietenkin silloin ilman minkään-
laista valvontaa elinkeinopolitiikankin 
varsinainen päättäjä ja tekijä. Minusta 
se on kyseenalaista silloinkin, jos halu-
taan siirtää yleistä talouspolitiikka vain 
virkamiesten eikä politiikkojen asiaksi.

PANKKIUNIONI EI PELASTA RAHALIITTOA
Riittääkö pankkiunioni pelastamaan 
rahaliiton kuten Sixten Korkman on 
arvioinut kirjassaan ”Euro – valuutta 
vailla valtiota”?
Minä en siihen usko. Ensinnäkään en 
usko, että pankkiunioni olisi integraation 
päätepiste. Jos sanotaan pankkiunionille 
kyllä, niin fiskaaliunioni tulee välttämät-
tä sen jälkeen, koska jonkun täytyy olla 
yhteisen pankkiperkaajan takuumiehe-
nä. Jos perkaaja päättää, niin pitää olla 
rahaa saatavilla heti. Silloin ei voi olla 
sellainen järjestelmä, missä jotkut kan-
salliset parlamentit sanovat, että rahaa 
ei tipu.

Toisekseen en usko, että pankkiunio-
ni jollakin kummallisella tavalla estäisi 
tulevia pankkikriisejä. Valvoja ja keskus-
pankki ovat edelleen ihan tavallisia eikä 
niiden päättäjillä ja muilla virkamiehillä 
ole suurempaa viisautta tai kykyä kuin 
kenelläkään muulla, ja ne ovat jo kerran 
osoittaneet, että eivät osaa ennakoida 
kriisejä. Tarvitaan järeämpiä keinoja 
kuin uusia valta- ja virkamiesjärjestelyjä. 

Lopuksi järjestelmäkriisissä 
sääntöjen mukainen sijoittajavastuun 
toteuttaminen on yksinkertaisesti mah-
dottomuus. Jos kyseessä on iso pankki, 
niin sijoittajavastuun toteuttaminen on 
vain epätodennäköistä. Tähän saakka ai-
nakin EKP ja komissio ovat osoittaneet, 
että ne haluavat pelastaa pankkeja jul-
kisella tuella. Voi olla, että ne ovat nyt 
muuttaneet mieltään täysin, mutta minä 
epäilen kovasti.

Uskon, että pankkiunionin siuna-
uksellisuus perustuu epärealistisiin 
olettamuksiin. Periaatteessa se voisi olla 
hyvä. Käytännössä luulen, että se tulee 
olemaan samanlaista sähläämistä kuin 
tähänkin saakka.

YHTEISVASTUUTA VOIDAAN PERUSTELLA 
VAIN PAINAVILLA POLIITTISILLA SYILLÄ
Yksi tapa lisätä yhteisvastuuta on yh-
teinen talletusvakuutusjärjestelmä ja 
kriisirahasto. Miten näet rahaliiton 
tulevaisuuden? Onko pakko kuitenkin 
mennä yhä pitemmälle ulottuvaan yh-
teisvastuuseen eli kohti liittovaltiota, 
jotta se pysyisi pystyssä?
Ei ole, jollei sitä jostain yleispoliittises-
ta syystä haluta. Mielestäni on edelleen 
täysin mahdollista, että jokainen maa 
vastaa itse viranomaistensa tekemistä 
virheistä ja päätöksistä. Se edellyttää vain 
kahta asiaa, jotka saattavat olla vaikeita. 
Ensimmäiseksi on hyväksyttävä, että 
niiden maiden, joissa tehdään virheitä, 
kansalaiset ainakin määräajaksi kärsivät 
alemmasta hyvinvoinnista kuin muuten. 
Siis ei tueta, vaan he vastaavat seuraa-
muksista itse.
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koja autetaan mutta myös järjestelmän 
synnyttämiä siivellä eläjiä. Yhteisvastuun 
väärinkäytön estämiseksi pitää Kreikalta 
ja muiltakin mailta viedä taloudellinen 
itsemääräämisoikeus.

Suomen hallituksen perustelu yhteis-
vastuulle nimenomaan pääministeri 
Kataisen suulla on ollut se, että suo-
malaisten työpaikat ovat vaarassa, jos 
kriisimaiden tilanne huononee.
Suomi vie vähemmän kuin moni muu 
euroalueelle.

Ovatko yhteisvastuu ja 
liittovaltio Suomen intressissä?

Kriisimaiden osuus koko Suomen tava-
raviennistä on yhteensä jotain 5 pro-
sentin luokkaa.
Se on minusta vähän. Varsinainen kysy-
mys on, että jos nähdään tulevaisuus sillä 
tavalla, että euroalueen jäsenyys edel-
lyttää yhteisvastuuta - minusta tuntuu, 
että kehitys on menossa siihen suuntaan, 
mm. koska se on Saksan intressissä - niin 
onko se Suomen intressissä. Jos on, niin 
minkä takia? Taloudellisesti on vaikea 
perustella pysyvää yhteisvastuuta ilman 
käytännön liittovaltiota. Siinä täytyy olla 
jokin hyvin tärkeä poliittinen ulottuvuus, 
joka edellyttää osittain itsenäisyyden me-
netystä mutta myös varmaa ja jatkuvaa 
maksua. 

SUOMELLA ON VAIHTOEHTOJA
Kirjassaan ”Huojuva tasavalta” Seppo 
Lindblom asettui sille kannalle, että 
koska EU:n liittovaltiokehitys kaven-
taa Suomen itsemääräämisoikeutta ja 
kansanvaltaa, on valittava toinen tie. 
Tulkitsenko oikein, että Sinä et ole ai-
nakaan ihan vielä valmis hyppäämään 
pois tästä kelkasta?
Varsinainen kysymys on se, mikä koetaan 
tärkeäksi euron suhteen. Uskon, että tällä 
hetkellä meidän päättäjämme ovat sitä 

mieltä, että kuuluminen euroalueelle 
riippumatta siitä, mitä se vaatii, on suuri 
arvo sinänsä. Puhutaan EU:n keskiöstä ja 
kaikkea semmoista. Suomi on kuitenkin 
pieni maa pienellä vaikutusvallalla eikä 
muuta ole tiedossa. Jos ilkeästi sanotaan, 
niin suomalaisille näyttää olevan vaiku-
tusmahdollisuuksistaan riippumatta 
tärkeää istua euroalueen lounaspöydässä 
keskustelemassa suurten maiden kanssa. 

Mutta totta kai ainoastaan Suomen 
oman päätöksen varassa on se, miten pit-
källe mennään. Me voimme periaatteessa 
sanoa, että se riittää nyt. Silloin olemme 
mukana siinä, mihin olemme tähän saak-
ka sitoutuneet, muttei missään muussa. 
Sovellamme sitten omalta osaltamme 
alkuperäisiä Maastrichtin kriteereitä. 
Me emme ole mukana muita tukemassa 
emmekä odota muilta tukea. Me teemme 
omia päätöksiämme.

Tämä on toki poliittisesti mahdollista. 
Ei kukaan voi meitä pakottaa muuhun. 
Sillä voi tietenkin olla poliittisia seu-
raamuksia, joista on hyvin vaikea sanoa 
mitään etukäteen. Mutta jos suomalaiset 
päättäjät tai äänestäjät uskovat siihen, 
että Suomen päättäjät hoitavat Suomen 
asioita paremmin kuin ulkomaiset päät-
täjät, niin tämä on realistinen mahdolli-
suus ja etumme.

Olen Lindblomin kanssa siinä hy-
vin paljon samaa mieltä, että on ollut 
kohtuutonta antaa tällaisen kehityksen 
mennä näin pitkälle ilman, että kissa on 
nostettu pöydälle. Ja ilman, että konk-
reettisesti on todettu, että tässä menee 
tärkeissä asioissa itsenäisyys tai ainakin 
itsemääräämisoikeus. Jatkoa on tiedossa, 
jollei jossain vaiheessa paineta jarruja…
Suomesta on tehty ajopuu, se on aivan 
selvää. Selvää kriteeriä ei ole siitä, mihin 
saakka Suomi on valmis menemään jopa 
lähitulevaisuudessa.

Se pitäisi varmaan linjata viimeistään 
seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Kyllä, mutta se on poliitikoille hirveän 
vaikeaa, koska ainakin pari vuosikym-

mentä on ollut käynnissä itsemääräämis-
oikeuden vähentäminen ja päätösvallan 
siirtäminen Brysselille pienin askelin. 
Nyt kun otetaan vaihteeksi isoja aske-
leita, kehitys huomataan. On puuttunut 
kokonaisnäkemys, milloin nämä pienet 
askeleet tulevat sellaiseen pisteeseen, 
ettei kehitystä enää voida hyväksyä. Pi-
tää reagoida ajoissa, ei ainoastaan sen 
viimeisen pikkuaskeleen kohdalta, kos-
ka silloin voidaan sanoa että hei, 99 pro-
senttia on mennyt, mitäs nyt enää tästä 
yhdestä prosentista!

On myös jonkun verran keskusteltu sii-
tä, että sen sijaan että joku kriisimaa 
irtaantuisi eurosta, niin esimerkik-
si juuri Suomi lähtisi siitä. Mm. Paul 
Krugman ja Sixten Korkman ovat ol-
leet sitä mieltä, ettei Suomen kannata 
edes harkita eroa rahaliitosta, koska 
se olisi käytännössä niin hankalaa. 
Sinä tarjosit nyt sitä vaihtoehtoa, että 
Suomi ei irtaantuisi eurosta vaan pi-
dättäytyisi liian pitkälle menevistä, 
itsemääräämisoikeutta vaarantavista 
päätöksistä.
Minusta se on kortti, jota kukaan ei ole 
vielä kunnolla katsonut. Tietenkin ir-
taantuminen eurosta on toinen, pidem-
mälle menevä vaihtoehto. Jos edessä on 
sen tyyppisiä nykykehityksen mukanaan 
tuomia vaikeuksia hyvinvoinnin ja kilpai-
lukyvyn ylläpitämiseksi, että me emme 
syystä tai toisesta pärjää, sitten se on 
ehkä edessä. 

Mutta sekin on minusta mahdollista, 
ja se on nähty aikaisemmin, että maail-
massa on ollut valuuttaunioneja, joista 
on lähdetty ilman suuria katastrofeja. 
Tärkeää on se, että jos sellaiseen lähde-
tään, niin lähtö on hyvin valmisteltu, ja 
että se tapahtuu järkevän keskustelun jäl-
keen ja sopien muiden kanssa, jottei ole 
epäselvyyttä esimerkiksi siitä, miten maa 
järjestää EKP-saatavansa tai -velkansa 
sen jälkeen ja millä tavalla varmistetaan 
tehtyjä sopimuksia jne. Sellaisille asioille 
löytyy ratkaisu, niistä pitää vain olla sel-

SUOMI VOI ITSE PÄÄTTÄÄ, MITEN PITKÄLLE SE LUOPUU 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTAAN JA ITSENÄISYYDESTÄÄN.
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vyys. Katastrofeja ja kaaosta ei kannata 
pelätä, mutta selvää on, että seuraamuk-
sia tulee ja ehkä ennen kaikkea poliitti-
sella puolella. 

Tiukan paikan tullen Suomi 
voisi lähteä rahaliitosta ilman 

katastrofia tai kaaosta.

Se täytyy kumminkin muistaa, että 
vaikka me emme olisi mukana euroalu-
een pidemmälle menevissä asioissa, jopa 
jos me olemme euroalueen ulkopuolella, 
niin me emme ole erossa EU:sta miten-
kään. Meillä on edelleen esimerkiksi yh-
teinen kauppapolitiikka, yhteismarkkinat 
jne. Se ei ole niin dramaattinen asia kuin 
useasti uskotellaan.

Onhan siitä esimerkkejä, että jotkut 
maat ovat irtaantuneet tietyistä EU-
asioista, ja silloin yhteinen päätöksen-
teko EU:ssa tai euroalueella valahtaa 
hallitustenvälisiksi sopimuksiksi, kun 
kaikki eivät ole mukana. Se on yksi täl-
lainen seuraus, jos joku maa ei hyväksy 
jotain.
Kyllä. Ja jos Suomi esimerkiksi päättäisi 
olla pankkiunionin ulkopuolella, se mer-
kitsisi vain, että Suomi ei allekirjoittaisi 
niitä valtioiden välisiä sopimuksia. Mut-
ta se merkitsisi tietenkin myös sitä, että 
Suomi ei saisi niitä etuja eikä kustannuk-
sia, joita siitä tulisi. Tietenkin saattaa tul-
la perunavelkoja maksettaviksi jossain 
vaiheessa, ja siitä on vaikea sanoa mitään. 

Minusta pitää lopettaa puhuminen 
siitä, ettei ole tarjolla minkäänlaisia 
vaihtoehtoja. Niitähän on. Se on vain 
poliittisesta halusta kiinni, ja tietenkin 
siihen vaikuttaa oleellisesti se, mitkä ovat 
eri vaihtoehtojen taloudelliset hyödyt ja 
kustannukset, ottaen huomioon se tilan-
ne missä Suomi nyt on. •

Viitteet

1 EU:n komission entinen puheenjohtaja 

Romano Prodi on kertonut tällaisesta suun-

nitelmasta. Ks. www.verkkomedia.org/news.

asp?mode=4&id=2667 .

2 Jos maa ei ole rahaliiton jäsen, niin vaihtotaseen 

alijäämään (eli velkaantumiseen ulkomaille) liittyy 

riski, että se alkaa korjaantua kotimaanvaluutan 

heikkenemisen myötä. Rahaliiton jäsenmaassa 

näin ei voi käydä, joten velkaantuminen ulkomaille 

voi jatkuessaan ennen pitkää vaarantaa velallisten 

maksukyvyn. Luottoriskille altistuvat silloin ulko-

maiset lainanantajat. - Toim.huom.

3 Jos lainanottaja (yksityinen tai valtio) menet-

tää maksukykynsä, niin pankki joutuu ennen 

pitkää kirjaamaan taseensa vastaavaa -puolelle 

luottotappioita, jotka on vähennettävä sen omasta 

pääomasta tai siihen rinnastettavista vastattavaa-

puolen eristä. Ne voivat kuitenkin osoittautua 

riittämättömiksi. - Toim.huom.

4 Moral hazard (”moraalikato”) ilmenee lainasopi-

muksissa siten, että saatuaan lainan taloudenpitäjä 

(yksityinen tai valtio) voi muuttaa käyttäytymis-

tään riskikkäämpään suuntaan siinä uskossa, 

että lasku mahdollisista tappioista lankeaa viime 

kädessä lainanantajan tai kolmannen osapuolen 

kuten ( jopa toisten maiden) veronmaksajien kon-

tolle. - Toim.huom.

"ON PUUTTUNUT KOKONAISNÄKEMYS, MILLOIN NÄMÄ PIENET 
ASKELEET TULEVAT SELLAISEEN PISTEESEEN, ETTEI KEHITYSTÄ 

ENÄÄ VOIDA HYVÄKSYÄ."




