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Asiat ovat sitä, miltä ne näyttävät. Näin voi kuulla todettavan varsin usein politiikasta puhuttaessa. Tämä pro 
gradu -tutkielma tutkii diskurssianalyysin keinoin, miltä asiat ovat näyttäneet Euroopan talouskriisin suhteen 
suomalaisessa puoluepoliittisessa keskustelussa, kun tarkastelun kohteena ovat eduskunnassa kriisistä 
käydyt välikysymyskeskustelut. Eurokriisin puhkeamista seuranneina vuosina käsiteltiin eduskunnassa kriisin 
aihepiiriin liittyen kaiken kaikkiaan kuusi välikysymystä, jotka ajallisesti sijoittuivat Kiviniemen, Kataisen ja 
Stubbin hallitusten kausille vuosina 2011–2015. Tutkielman aineistoksi on valikoitu tästä joukosta neljä 
välikysymystä vuosilta 2011, 2012, 2013 ja 2015 siten, että ne edustavat mahdollisimman kattavasti eri 
vaiheita kriisissä ja kriisinhoidossa sekä toisaalta puolueiden vaihtuneita asemia hallitus-oppositio-akselilla. 

Menetelmällisesti tutkielma perustuu lähtökohdiltaan analyyttiselle diskurssianalyysille, jolloin ilmiöiden 
saamien merkitysten tarkastelussa korostuu tiukka aineistolähtöisyys. Tarkempien tutkimuskysymysten 
asettamisessa on sovellettu Isabela ja Norman Fairclough’n näkemyksiä poliittisesta diskurssianalyysista, 
jossa tarkastelu kohdistuu erityisesti poliittisten linjausten taustalta löytyvään diskursiivisesti rakennettuun 
argumentaatioon. Fairclough ja Fairclough määrittelevät argumentin rekonstruoinnin aineistosta edellyttävän 
tiivistetysti sitä, että analyysissa tunnistetaan toimijakohtaisesti tehdyt tulkinnat päätöksentekotilanteen 
olosuhteista, tavasta käsittää ongelmalliseksi koettu tilanne, tavoiteltavista päämääristä, tärkeinä pidetyistä 
arvoista ja ratkaisuksi ehdotetun politiikan sisällöstä. Täten tutkielmassa tehdyn tarkastelun keskiössä on se, 
miten eurokriisi, sen väitetyt syyt, seuraukset, ratkaisumallit sekä siihen liitetyt uhkakuvat ovat diskursiivisesti 
rakentuneet ja mahdollisesti muuttuneet puolueiden kannanotoissa vuosina 2011–2015. 

Tutkielman tulosten osalta perustavanlaatuisena havaintona voidaan eurokriisin todeta näyttäytyneen niin 
kriisin syiden, ratkaisuesitysten kuin kriisitilanteeseen liitettyjen uhkakuvien osalta varsin moniselitteisenä 
ilmiönä puolueiden kannanotoissa Puolueiden eurokriisin esitystavan diskursiivisessa rakentumisessa on 
ollut nähtävissä usean eri ulottuvuuden yhteisvaikutus, jotka tutkimusasetelman kannalta on jaettu hallitus-
oppositio-akselin vaikutukseen, reaalipoliittiseen kontekstiin sekä puolueideologisiin näkökulmiin. 

Hallitus-oppositio-akselin näkökulmasta puolueet ovat olleet asemaltaan jaoteltavissa kolmeen ryhmään, 
joista kokoomus ja rkp ovat puolueista ainoina olleet yhtäjaksoisessa hallitusvastuussa, perussuomalaiset 
ainoana puolueena yhtäjaksoisesti oppositiossa ja keskusta, sdp, vasemmistoliitto, vihreät sekä 
kristillisdemokraatit puolestaan vaihtelevasti niin hallitusvastuussa kuin oppositiossa. Välikysymyskeskustelut 
ovatkin monessa suhteessa polarisoituneet kaikkiin tukitoimiin osallistuneiden kokoomuksen ja rkp:n sekä 
kaikkia tukitoimia vastustaneiden perussuomalaisten esittämien näkemysten ympärille. Hallituksen ja 
opposition välisen jakolinjan kannalta voidaan lisäksi keskeisenä havaintona todeta, että mitä 
muuttumattomampi puolueen asema on ollut joko hallituksessa tai oppositiossa, sitä muuttumattomampina 
ovat pysyneet myös linjaukset kriisipolitiikan lähtökohdista ja eurokriisin esitystavasta. Sitä vastoin siirtymä 
hallitus-oppositio-akselilla suuntaan tai toiseen on näyttäytynyt, jos ei suoranaisena aikaisemmin ilmoitetun 
linjan muutoksena, niin ainakin jonkinasteisena lähestymistapojen ja painotusten uudelleen muotoutumisena. 
Reaalipoliittinen konteksti taas on käsittänyt sen alati muutoksessa olleen kokonaisasetelman, jonka 
puolueet ovat joko hallitus- tai oppositioasemastaan käsin kohdanneet kulloisessakin eurokriisin ja 
kriisinhoitotoimien vaiheessa. Osaksi reaalipoliittista kontekstia on lukeutunut myös välikysymysten taktinen 
elementti, minkä pohjalta vaihtelevien ja taktisen harkinnan pohjalta muodostettujen puoluekohtaisten 
esitystapojen kautta eurokriisi on samalla redusoitunut ilmiönä sen mukaisesti, miten kriisiä koskeva 
argumentaatio on rakentunut. Puolueideologisen suhtautumisen näkökulmasta mielenkiintoisin havainto taas 
on ilmennyt siinä, kuinka eurokriisin vuodet ovat tuoneet poliittisessa keskustelussa uudelleen esiin osittaisia 
tunnusmerkkejä samoista jakolinjoista, mitkä vallitsivat aikanaan puoluekentällä EMU-jäsenyydestä 
päätettäessä vuonna 1997. Perussuomalaisten euroalueeseen kohdistama arvostelu on tältä osin kuitenkin 
ollut huomattavasti voimakkaampaa keskustaan ja kristillisdemokraatteihin nähden. 
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1. JOHDANTO 

Eduskuntaan tuotiin vuoden 2010 toukokuussa hyväksyttäväksi esitys Kreikalle myönnettävästä 

lainoituksesta, joka perustui maan aiemmin muille euromaille ja Kansainväliselle valuuttarahastolle 

(IMF) esittämään lainapyyntöön. Tilannetta olivat edeltäneet Kreikan julkisessa taloudessa vuonna 

2009 ilmi tulleet alijäämät ja myönnettävä hätälainoitus oli tarkoitettu hillitsemään maan 

talousvaikeuksien kärjistymistä sekä estämään samalla kriisiä leviämästä muihin euromaihin. 

Tukitoimi sai eduskunnan hyväksynnän, mutta päätös nostatti runsaasti keskustelua ja myös kovaa 

arvostelua niin eduskunnassa kuin mediassakin. Huolta nostattivat esimerkiksi Suomen myöntämän 

lainaosuuden suuruus ja tarkoituksenmukaisuus, minkä lisäksi ilmeni spekulaatioita Kreikan 

takaisinmaksukyvyn ja tukipaketin todellisen vaikuttavuuden suhteen. 

Euroalueella vuosina 2009–2010 esille nousseet talousongelmat näyttäytyivät aluksi lähinnä 

paikallisena Kreikan talouden kriisiytymisenä, mutta sittemmin kriisi pitkittyi ja sen vaikutukset 

levisivät myös muiden jäsenmaiden talouksiin. Tämä monivaiheinen ja -ulotteinen Euroopan 

talouskriisi, josta tutkielmassa käytetään jatkossa nimitystä eurokriisi, on näkyvimmin kytkeytynyt 

Kreikan ohessa Irlannin, Portugalin, Espanjan ja Kyproksen valtiontalouksien tilaan. Maat 

joutuivatkin vuosien 2010–2015 aikana turvautumaan Euroopan unionin, euromaiden ja IMF:n 

taholta toteutettuihin tukijärjestelyihin, tapauskohtaisesti hieman vaihtelevin rahoitusinstrumentein. 

Eurokriisin perimmäisistä syistä ja ratkaisutoimenpiteistä on kuluneina vuosina esitetty 

julkisuudessa lukuisia näkemyksiä, joissa kritiikki on vaihtelevasti kohdistunut niin poliittisia 

päätöksentekijöitä, EMU-järjestelmän rakenteita, rahoitusmarkkinoiden sekä pankkijärjestelmän 

toimintaa kuin taloustieteellisiä paradigmoja kohtaan. Keskustelulle leimallista on ollut myös etsiä 

syyllisiä epäonnistumiseen kriisin ennakoinnissa sekä toisaalta arvostella kulloinkin valittuja toimia 

varsinaisessa kriisinhoidossa. 

Tapahtumien edettyä vuoden 2010 tilanteesta saivat sekä akuutti kriisi että kriisinhoito yhä uusia 

vaiheita, ja vuoteen 2015 mennessä eurokriisin ja sen johdosta ylikansallisesti toteutettujen 

poliittisten päätösten kokonaisvaikutukset ulottuivat jo laajalti talouden ja yhteiskunnan eri 

sektoreihin euromaissa. Kriisin aikana tehdyillä päätöksillä ja luoduilla pysyväisluonteisilla 

instituutioilla voidaan niin ikään ennakoida olevan väistämättä myös kauaskantoisempia, yksittäisen 

kriisin yli ulottuvia vaikutuksia ajateltaessa Euroopan integraation mahdollisia kehityssuuntia 

tulevaisuudessa. Eurokriisin puhkeamista seuranneina vuosina onkin sekä kansallisessa että 

kansainvälisessä keskustelussa esiintynyt aika ajoin huomattavia näkemyseroja niin kriisin 
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aiheuttaneista tekijöistä ja oikeiksi koetuista ratkaisutoimista kuin myös siitä, missä tilassa itse 

EU:n ja EMU:n katsotaan nykyisellään olevan. 

Eurokriisi oli osaltaan toistuvasti esillä myös eduskunnan täysistuntojen agendalla, jolloin 

keskusteluissa tyypillisesti nousi esiin hallituksen ja opposition välinen rintamalinja näkemyseroissa 

tukitoimien tarpeellisuudesta sekä laajemmin euroalueen toimintaedellytyksistä. Varsinaisten 

tukitoimien hyväksymisestä päättävien istuntojen lisäksi kriisiä käsiteltiin eduskunnan suuressa 

salissa muun muassa valtioneuvoston selvitysten ja tiedonantojen muodossa sekä opposition 

jättämien välikysymysten kautta. Tämän perusteella eurokriisi onkin nimettävissä yhdeksi 

parlamentaarisen agendan näkyvimmistä aiheista 2010-luvun alkupuoliskolla. 

Eri eduskuntakäsittelyn muodoista ovat tutkielmassani tarkastelun kohteena välikysymykset sekä 

välikysymyskeskustelut, miltä osin tutkimusaineisto koostuu neljästä opposition valtioneuvostolle 

tekemästä eurokriisi-aiheisesta välikysymyksestä vuosina 2011–2015. Välikysymysten ollessa 

parlamentaarisen erityisluonteensa vuoksi verraten harvinaisia eduskunnan työskentelyssä, on 

pidettävä jossain määrin poikkeuksellisena tilannetta, jossa vain neljän vuoden kuluessa oppositio 

jätti valtioneuvostolle vastattavaksi kaiken kaikkiaan kuusi eurokriisiä käsittelevää välikysymystä. 

Tämän voitaneen tulkita osaltaan viestineen oppositiopuolueiden tavoitteista pitää kriisi 

mahdollisimman näkyvillä poliittisella agendalla sekä puheenaiheena julkisuudessa – etenkin kun 

otetaan huomioon median välikysymyksiin tyypillisesti kohdistama tavanomaista suurempi 

mielenkiinto. 

Tutkielmani tavoitteena on diskurssianalyysin keinoin hahmottaa niitä tapoja ja selitysmalleja, 

joihin nojaten puolueet ovat esittäneet eurokriisin taustalla olevia syitä, kriisin seurauksia ja 

ratkaisuja kriisistä selviämiseksi. Analyysissa käytettävä menetelmä pohjautuu Isabela ja Norman 

Fairclough’n näkemykseen poliittisesta diskurssianalyysista, jossa tarkastelu kohdistetaan erityisesti 

poliittisten linjausten taustalta löytyvään diskursiivisesti rakennettuun argumentaatioon. Näkemys 

painottaa poliittisen diskurssin korostunutta argumentatiivisuutta, joka tutkielmani tapauksessa 

konkretisoituu puolueiden välisenä kamppailuna siitä, kuinka eurokriisi tulisi ilmiönä ymmärtää ja 

miten se olisi parhaiten poliittisesti ratkaistavissa. Diskurssianalyyttisesta näkökulmasta tarkastelun 

keskiössä on se, miten eurokriisiksi kutsuttua ilmiötä tehdään välikysymyskeskusteluissa 

puolueiden toimesta ymmärrettäväksi, ja minkälaisia johtopäätöksiä sekä politiikkasuosituksia 

näiden perusteella esitetään. Kohdistan analyysissa huomiota myös siihen, millaisia muutoksia 

kriisiä selittävissä kannanotoissa on mahdollisesti tapahtunut vuosien 2011–2015 aikana, eli missä 
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määrin eurokriisiin liittyvä poliittinen diskurssi on puolueiden linjauksissa muotoutunut uudelleen, 

tai vaihtoehtoisesti säilynyt muuttumattomana. 

Kannanottojen vertailussa havainnot tulee suhteuttaa erityisesti vuoden 2011 eduskuntavaalien 

jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin puolueiden hallitus-oppositio-asetelmassa. Tutkimusaineistoon 

valikoiduista neljästä välikysymyksestä ensimmäinen on esitetty pääministeri Mari Kiviniemen 

(kesk) hallitukselle, seuraavat kaksi pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallitukselle ja neljäs 

välikysymys pääministeri Alexander Stubbin (kok) hallitukselle. Analyysin painopisteen ollessa 

puoluekohtaisten linjausten tarkastelussa, tekee kolmen hallituksen kaudelle ulottuva 

välikysymysaineisto näin samalla mahdolliseksi tarkastelun siltä osin, onko puolueiden kohdalla 

havaittavissa tapahtuneita linjanmuutoksia hallituksesta oppositioon tai oppositiosta hallitukseen 

siirtymisen myötä. 

1.1. Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet 

Jo perustuslaillisen asemansa puolesta eduskunta luo merkittävät puitteet poliittiselle puheelle, mikä 

välittyy ulkopuolelle näkyvimmin täysistuntokäsittelyiden kautta. Tutkimusaineiston muodostavat 

välikysymyskeskustelut edustavat tässä täysistuntopuheen erityismuotoa, joiden periaatteellisena 

tavoitteena voidaan pitää opposition pyrkimystä saada edustajien enemmistö ilmaisemaan 

epäluottamuksensa hallitukselle luottamusäänestyksessä. Epäluottamuslauseen voitto äänestyksessä 

kyseenalaistaisi istuvan hallituksen jatkamisedellytykset, ja vähimmilläänkin pakottaisi sitä 

tarkistamaan harjoittamansa politiikan linjaa. 

Edellä mainittu pyrkimys hallituksen aseman horjuttamiseen kuvastaa kuitenkin ennemmin 

välikysymysten parlamentaarista ihannetta kuin niiden todellisia käyttötarkoituksia. Vahvojen 

enemmistöhallitusten oloissa ei välikysymysten voida sanoa olleen siinä mielessä merkityksellisiä, 

että hallituksen toiminnan jatkuvuus olisi joutunut aidosti uhatuksi1. Vaikka perustuslain tekstissä 

todetaan hallituksen olevan toiminnassaan eduskunnan luottamuksesta riippuvainen2, ei eduskunnan 

                                                           
1 Tosin tästä asetelmasta jossain määrin poikkeuksellisena on viime vuosilta mainittava 24.6.2014 nimitetty Alexander 
Stubbin hallitus, joka 26.9.2014 tapahtuneen Vihreän liiton hallituseron jälkeen koostui suomalaisen parlamentarismin 
näkökulmasta epätavanomaisen niukasta 101 edustajan äänienemmistöstä opposition 98 ääntä vastaan. 
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä sekä valtioneuvoston www-sivut.  
2 PL 3 §. 
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rooli hallitusten kaatajana ole ollut kovin merkittävä – viimeksi hallitus on joutunut eroamaan 

välikysymyksen johdosta vuonna 19583. 

Toki siitä, ettei eduskunta ole viime vuosikymmeninä aktiivisesti kaatanut istuvia hallituksia 

epäluottamuslauseella, ei voida suoraviivaisesti päätellä, etteikö välikysymyskeskusteluilla olisi 

enää poliittista merkitystä. Eduskuntapuheen aseman Kyösti Pekonen nostaakin esiin edelleen 

tärkeänä solmukohtana, jossa kohtaavat eduskunnan merkitykseen, edustuksellisen politiikan 

arvostukseen kansalaisten keskuudessa sekä laajemmin edustuksellisen demokratian tilaan liittyvät 

kysymykset.4 

Puhuttaessa parlamentaarisen politiikan arvostuksesta arkisella tasolla on varsin todennäköistä 

kohdata suhtautumista, jossa ainoastaan tekoja ja päätöksiä arvostetaan, puheen ollessa 

väheksytymmässä asemassa. Tämänkaltainen sanojen alisteisuus teoille, ”todelliselle” politiikalle, 

perustuu Kari Palosen mukaan funktionalisoivan puhetavan ajatusmalliin näennäisestä ja 

todellisesta toiminnasta, jossa puheet vain legitimoivat tekoja sekä peittävät taustalla olevaa 

reaalipolitiikkaa. Näin ymmärrettynä vain hallitukset toimivat, kun taas parlamentit nähdään 

pikemminkin toiminnan jarruina ja tehottoman puheen foorumeina.5 

Parlamenttidebateissa Fairclough ja Fairclough korostavat niiden kilpailullista ulottuvuutta, jossa 

lähtökohdan argumentoinnille muodostaa poliittinen kilpailutilanne eri ryhmittymien edustamien 

arvojen, uskomusten ja tavoitteiden välillä.6 Laaja-alaisten parlamenttikysymysten osalta puolestaan 

Matti Wiberg toteaa, ettei asiasisältö ole suinkaan aina väittelyn keskiössä, vaan usein voimavarat 

keskusteluissa kohdistetaan puolueellisuuksiin ja retoriseen loanheittoon. Kysymyksiin olennaisesti 

liittyvä poliittinen kilpailuasetelma on lisäksi omiaan tekemään niistä yksinkertaistavia, minkä 

johdosta monimutkaiset asiakokonaisuudet eivät välttämättä saa osakseen riittävän vakavaa 

arviointia. Siten esimerkiksi esiintymiskyky sekä tekniset väittelytaidot saattavat keskusteluissa 

saada kohtuuttoman suuren merkityksen. Vaikka parlamenttikysymykset voivat olla piirteiltään 

korostetun kilpailullisia asiasisällön kustannuksella, arvioi Wiberg kysymysinstituution silti 

tarpeelliseksi parlamentaarisen järjestelmän toiminnan kannalta. Muussa tapauksessa opposition 

toimintamahdollisuudet rajoittuisivat olennaisesti, mikä edelleen heikentäisi eduskunnan 

                                                           
3 Tuolloin Rainer von Fieandtin virkamieshallituksen maataloustulolakia kritisoinut ehdotus perusteltuun 
päiväjärjestykseen siirtymisestä voitti puhemiehen ehdotuksen yksinkertaisesta päiväjärjestykseen siirtymisestä äänin 
143–50. Hallitus erosi 26.4.1958 oltuaan koossa 149 päivää. Hidén 2006, 153. Valtioneuvoston www-sivut. 
4 Pekonen 2011, 7–8. 
5 Palonen 1997, 23 sekä Palonen 2012, 98 ja 103. 
6 Fairclough ja Fairclough 2012, 207. 
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hallitukseen kohdistamaa valvontaa ja lopulta rajoittaisi parlamentarismin toteutumista.7 Toisaalta 

parlamenttikysymysten asemaa perustelee Pekosen mukaan eduskuntaa velvoittava rooli 

kansakunnan asioista viime kädessä vastuullisena instituutiona, jolloin kansalaisten ja median on 

aina mahdollista asettua syyttäjän rooliin, mikäli eduskunta alkaisi näyttäytyä vain passiivisena ja 

hiljaisena valtioelimenä.8 

Tältä osin Tapio Raunio ja Matti Wiberg huomauttavat, etteivät välikysymykset, kuten muutkaan 

parlamentaariset kysymysmuodot, pysty yksin antamaan kattavaa kuvaa eduskunnan asemasta. 

Mikäli parlamentin asema on vahva, ei sillä tyypillisesti ole edes tarvetta käyttää tällaisia mediassa 

uutisoitavia proseduureja, jotka se kykenee korvaamaan esimerkiksi vaikuttamalla puolueiden 

kautta tai osallistumalla päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa.9 Myöskään parlamentaaristen 

debattien merkitysten arviointi tai mittaaminen ei ole yksiselitteistä: ne määräytyvät poliittisessa 

kamppailussa, samoin kuin se, mitkä näkökulmat nousevat poliittisesti muita merkittävämmiksi. 

Vaikka kaikki tämä on tulkinnanvaraista ja kiistanalaista, korostaa Palonen debatilla olevan 

parlamentarismin oloissa kuitenkin tietty itseisarvonsa riippumatta siitä, mikä puheen merkitys 

näyttäisi olevan päätöksenteon lopputuloksen kannalta. Lisäksi eduskunnan asioihin osoittama 

julkinen huomio ja keskustelu voivat jo sellaisinaan olla poliittisesti merkittäviä, jolloin ne osaltaan 

rajoittavat hallituksen vapautta toimia ikään kuin parlamenttia ei olisi.10 

Parlamenttipuheiden vaikuttavuudessa todelliset erot ja jännitteet palautuvat taktiseen harkintaan 

siitä, missä, kenelle ja miten kannattaa puhua. Kun täysistunto toimii lähtökohtaisesti eduskunnan 

ainoana julkisena foorumina, jolla eduskuntaryhmät pystyvät tuomaan tavoitteitaan perusteluineen 

esille, on tällöin median ja julkisuuden vaikutus puheeseen väistämätön. Pekonen nimeääkin yleisön 

erilaisuuden ratkaisevaksi eroksi esimerkiksi täysistunto- ja valiokuntapuheen välillä, sillä median 

ollessa paikalla on poliittinen puhe ymmärrettävistä syistä aivan toisenlaista kuin mitä se olisi 

keskusteltaessa suljettujen ovien takana.11 Mikäli siis tavoitteena on käydä aitoa debattia, tarjoutuu 

siihen pääsääntöisesti paremmat lähtökohdat suljettujen ovien takana. Sen sijaan täysistunnoissa 

käsiteltävät aiheet ja keskusteluiden painotukset valikoituvat Palosen mukaan ennemmin poliittisen 

kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden pohjalta.12 

                                                           
7 Wiberg 2014, 223 ja 225. 
8 Pekonen 2011, 69–71. 
9 Raunio ja Wiberg 2014, 8. 
10 Palonen 2012, 93–94 ja 191. 
11 Pekonen 2011, 8 ja 102–104. 
12 Palonen 2012, 268. 
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Erityisen mielenkiintoisena eduskunnan aseman sekä eurokriisin kannalta voidaan pitää Ilkka 

Ruostetsaaren havaintoa perustuen vuosina 1991, 2001 ja 2011 toteutettuihin kyselytutkimuksiin, 

joissa kansalaisilta sekä valtaeliiteiltä tiedusteltiin käsityksiä siitä, millä tahoilla arvioitiin olevan 

tosiasiallista vaikutusvaltaa yhteiskunnallisiin päätöksiin.13 

Yhtenä keskeisenä havaintona Ruostetsaari tuo esille sen, että kyselyiden pohjalta eduskunnan 

asema ja vaikutusvalta koettiin verraten vahvempana aina taloudellisten kriisien yhteydessä – tosin 

kaikissa kyselyissä eduskunnan arvioitiin edelleen jäävän hallitusta heikommaksi. Hänen mukaansa 

kyseisten kokemusten eduskunnan vallan lisääntymisestä voidaan yleisesti olettaa ensinnäkin 

johtuvan toteutetuista perustuslakiuudistuksista sekä laajalti julkisuudessa käydystä 

yhteiskunnallisesta keskustelusta parlamentarismin vahvistamiseen liittyen. Toisekseen Ruostetsaari 

näkee kyselykohtaisten tulosten taustalla vaikuttamassa 1990-luvun alun laman tehtyine leikkaus- ja 

säästöpäätöksineen sekä 2000-luvun osalta kansainvälisen finanssikriisin ja myöhemmän 

eurokriisin, jotka kaikki ovat olleet nostamassa eduskuntaa aikaisempaa vahvemmin esille keskeisiä 

talouspäätöksiä tekevänä instituutiona.14 

Vaikuttaisikin siltä, että vaikeaksi koetussa taloustilanteessa yleinen huomio on omiaan 

kohdistumaan korostetusti eduskunnan ja hallituksen suuntaan, tai ainakin tällöin kyseiset 

instituutiot nauttivat poikkeuksellisen suurta arvostusta kansalaisten keskuudessa. Otettaessa 

edelleen huomioon, kuinka laajalti eurokriisiä on käsitelty eduskunnan suuressa salissa, näyttäytyy 

Ruostetsaaren havainto myös tämän valossa kiinnostavana. Kun muuten EU-asioita on 

tavanomaisesti tuotu täysistuntoihin varsin harvoin, viittaa Raunio euroalueen ongelmiin ja 

vakauttamistoimiin liittyneen vilkkaan täysistuntokäsittelyn muodostaneen tältä osin poikkeuksen 

eduskunnan työskentelykulttuurissa15. 

Tutkimusongelma työssäni perustuu lähtökohtaiselle olettamalle eurokriisiksi kutsutun ilmiön 

monitulkintaisuudesta sekä kriisin esille nostamista puoluepoliittisista näkemyseroista. Tämän 

johdosta tutkielman tavoitteena on diskurssianalyysia hyödyntäen tarkastella niitä esittämis- ja 

                                                           
13 Kaikissa kyselyissä vastaajille esitettiin identtisenä kysymyksenä: ”Kuinka paljon tosiasiallista vaikutusvaltaa arvioitte 
seuraavilla tahoilla olevan yhteiskunnallisiin päätöksiin, jotka vaikuttavat kansalaisten tai kansalaisryhmien elämään?” 
Kyselyistä ensimmäinen ajoittuu näin Suomen kansantalouden romahduksen ja vuonna 1991 tehdyn 
pakkodevalvaation jälkeiseen aikaan. Vuoden 2001 kysely on puolestaan tehty lamanjälkeisellä elpymisen kaudella, 
jolloin useimpien makrotaloudellisten indikaattoreiden perusteella laman tulkittiin olevan ohitse. Viimeisintä syksyllä 
2011 tehtyä kyselyä sen sijaan edelsivät merkittävinä tapahtumina kansainvälinen finanssikriisi, eurokriisin 
puhkeaminen sekä toisaalta myös perussuomalaisten historiallinen vaalivoitto kevään 2011 eduskuntavaaleissa. 
Tarkemmin Ruostetsaari 2014, 95–97. 
14 Emt, 100 ja 106–108. 
15 Raunio 2014, 242. 
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selitystapoja, joita puolueet ovat kriisille antaneet aihetta käsittelevissä välikysymyskeskusteluissa. 

Välikysymysten kohdalla on lisäksi olennaisena tiedostettava kulloisenkin hallitus-oppositio-

asetelman luoma konteksti, mistä seuraa omat vaikutuksensa puolueiden välisten rajalinjojen 

muodostumiseen. Koska välikysymyskeskustelun poliittinen dynamiikka rakentuu käytännössä tälle 

hallituksen ja opposition väliselle jännitteelle, on myös analyysissa välikysymyskohtaisesti 

huomioitava puoluekohtainen sijoittuminen hallitus-oppositio-akselilla. 

Vaikka eurokriisiin kytkeytyviä välikysymyksiä on vuosien 2011–2015 aikana jätetty yhteensä 

kuusi kappaletta, on niistä tutkielmassa käytettävään aineistoon valikoitu neljä. Syyt kahden 

välikysymyksen16 pois rajaamiselle perustuvat niiden keskenään lähekkäisiin esittämisajankohtiin: 

joulukuusta 2011 alkaneella puolen vuoden mittaisella ajanjaksolla käytiin eduskunnassa kolme 

kriisiin liittyvää välikysymyskeskustelua 13.12.2011, 24.4.2012 ja 13.6.2012, minkä seurauksena 

kyseisten välikysymysten väliltä on monelta osin havaittavissa päällekkäisyyksiä sekä samojen 

teemojen toistumista. Aineistoon näistä kolmesta on päädytty valitsemaan ainoastaan myöhäisin 

13.6.2012 käyty välikysymyskeskustelu, mikä on samalla välikysymyksen sisällöltään laaja-alaisin 

ja pitää siten sisällään suuressa määrin samoja elementtejä kuin kaksi aineistosta pois jätettyä 

välikysymystä. Näin ollen tutkielmassa tarkasteltavat välikysymyskeskustelut sijoittuvat viimeisintä 

lukuun ottamatta keskimäärin vuoden päähän toisistaan: ensimmäinen 15.3.2011, toinen 13.6.2012, 

kolmas 17.4.2013 ja neljäs 4.2.2015. 

Välikysymysaineistosta on samalla erotettavissa yksi selkeä ajallinen sekä poliittinen vedenjakaja: 

vuoden 2011 eduskuntavaalit. Kevään 2011 vaalien voidaan katsoa olleen muutoinkin vahvasti 

kytköksissä eurokriisin aihepiiriin. Ville Pernaa viittaa esimerkiksi eurokriisi-aiheisen keskustelun 

leimanneen vaalikampanjointia koko alkuvuoden 2011 ajan, ja yhtä lailla euroalueen 

talousongelmat näyttäytyivät mediassa vaaliagendan yleisimmin käsiteltynä teemana.17 

Samansuuntaisia ovat myös vaaleista tehdyn kyselytutkimuksen tulokset, jossa vastaajilta 

tiedusteltiin avokysymystä käyttäen, mikä heille oli eduskuntavaalien tärkein asiakysymys. 

Kyselystä saatujen vastausten pohjalta Sami Borg nostaa merkittäväksi sen, kuinka EU:n 

kriisimaiden tukemiseen liittyvä tematiikka sai yksittäisenä asiakysymyksenä eniten mainintoja.18 

Vaaleja seuranneiden hallitusneuvotteluiden myötä sekä hallitus- että oppositiopuolueiden rooleissa 

tapahtui oleellisia muutoksia, jolloin analyysin kannalta on aiheellista tarkastella, ovatko puolueiden 

                                                           
16 Kyseessä ovat välikysymykset VK 2/2011 vp ”Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut” sekä VK 4/2012 vp 
”Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä”. 
17 Pernaa 2012, 35–39. 
18 Borg 2012, 245–251. 
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kriisiä koskevat linjaukset muuttuneet hallituskausien välillä. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa 

aikaisempi hallituspuolue on jäänyt oppositioon, tai jossa aikaisempi oppositiopuolue on puolestaan 

noussut mukaan uuteen hallituskoalitioon. 

Menetelmällisesti tutkielman tarkastelunäkökulma pohjautuu analyyttiselle diskurssianalyysille, 

minkä mukaisesti työssä ei lähtökohtaisesti muodosteta arvioita välikysymyskeskusteluissa 

esitettävien selitysmallien ja argumenttien totuudellisuudesta tai uskottavuudesta. Yleisesti ottaen 

tutkielmassa sovelletun analyyttisen diskurssianalyysin erottaa kriittisestä diskurssianalyysista sen 

pyrkimys tiukkaan aineistolähtöisyyteen19, minkä vuoksi tutkielmassa pyritään välttämään 

etukäteisolettamia eurokriisin luonteen suhteen. Tarkoituksena on näin muodostaa käsitykset 

kriisistä yksinomaan analysoitavan välikysymysaineiston pohjalta, jolloin tutkielman tavoitteena on 

hahmottaa tapoja, joilla puolueet ovat keskusteluissa esittäneet eurokriisin taustalla olevat syyt, 

mahdolliset uhkakuvat sekä ehdotukset poliittisiksi ratkaisutoimiksi. Huomiota kohdistetaan 

samalla siihen, onko puolueiden kannanotoista ja selitysmalleista havaittavissa muutoksia 

välikysymysaineiston kattamalta ajalta, vai ilmeneekö tällaista vaihtelua lainkaan. 

Päämääränä tutkielmassa ei siten ole ottaa kantaa esimerkiksi keskusteluun EMU-jäsenyyden ja 

euron kansallisista vaikutuksista tai esittää arvioita talouspolitiikan linjauksista, joilla kriisiä on 

pyritty torjumaan. Vaikka kuluneiden vuosien aikana on EU- ja euromaiden sekä IMF:n yhteisin 

toimin saatu vietyä läpi huomattava määrä kriisintorjuntaan ja -ehkäisyyn tähtääviä päätöksiä, 

jakavat 2010-luvulla toteutetut kriisinhoidon toimet sekä ennen kaikkea näkemykset euroalueen 

mahdollisista tulevaisuuden kehityssuunnista paikoin yhä voimakkaasti poliittisia mielipiteitä. 

Tutkielman keskittyessä nimenomaisesti tämänkaltaisten näkemyserojen tarkasteluun, on 

diskurssianalyysin keinoin tavoitteena saavuttaa käsitys siitä, kuinka puolueittain esitetyt kuvaukset 

eurokriisistä ovat diskursiivisesti rakentuneet, säilyneet sekä mahdollisesti uudelleen muotoutuneet 

vuosien 2011–2015 aikana. 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Tutkielman aihepiiriin liittyvän kansainvälisen tutkimuksen saralla Sonja Puntscher Riekmann ja 

Doris Wydra ovat tutkineet argumentaatiota eurokriisin torjunta- ja pelastustoimista käydyissä 

kansallisissa parlamenttikeskusteluissa Italiassa, Itävallassa ja Saksassa vuosina 2010–2012. He 

ovat samalla tarkastelleet, millaista poliittista jännitettä ylikansallisten kriisintorjuntatoimien 

                                                           
19 Jokinen ja Juhila 1999, 85–86. 
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kansallinen hyväksyntä on ollut luomassa parlamenttien ja hallitusten välille. Tutkimuksessaan 

Puntscher Riekmann ja Wydra toteavat, että vaikka maiden parlamentit ovat toisaalta tulleet 

kasvavassa määrin tietoisiksi kriisinhoitoa ja tukitoimia koskevien päätösten vaikutuksista, jotka 

ulottuvat aina niiden omaan kansalliseen toimivaltaan asti, ovat hallitusten parlamenteille esittämät 

– ja useasti kiistanalaisiksi koetut – ylikansalliset kriisinhoitotoimet saaneet siitä huolimatta 

parlamenteissa enemmistön hyväksynnän taakseen. Puntscher Riekmann ja Wydra nimeävät tässä 

yhteydessä merkittäväksi osatekijäksi hallitusten kannanotoissa ilmenneen erityisen puhetavan, niin 

kutsutun eurooppalaisen pelastusdiskurssin, jossa hallitusten taholta on painotettu parlamenteille 

kriisinhoitoa koskevan päätöksenteon vastuullisuutta sekä sitä, että kansalliset talouteen, vakauteen 

ja hyvinvointiin liittyvät intressit ovat erottamattomasti sidoksissa EU:n ja euron turvaamiseen.20 

Frank Wendler puolestaan on tutkinut kriisinhoitoa käsitteleviä täysistuntokeskusteluita Iso-

Britannian, Itävallan ja Saksan parlamenteissa vuosina 2010–2011, missä hän on keskittynyt 

tarkastelemaan, millä tavoin kansallisissa parlamenttidebateissa nousevat teemoina esille 

parlamentaariselle vastuunalaisuudelle perustuva hallituksen poliittinen johtajuus, kilpailevien 

puolueideologioiden välinen kamppailu vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella sekä ylikansallista 

integraatiota koskevat kysymykset. Analyysissaan Wendler tuo perustavanlaatuisena havaintona 

esille sen, kuinka poikkeavista näkökulmista ja vaihtelevin poliittisin painotuksin Iso-Britannian, 

Itävallan ja Saksan parlamenteissa on käyty keskustelua kriisin tiimoilta. Iso-Britannian 

parlamentissa keskiössä ovat olleet ylikansallista integraatiota koskevat kysymykset, miltä osin 

debateissa ilmenneet jakolinjat eivät ole näyttäytyneet puolueiden välisinä, vaan pikemminkin 

puolueiden sisäisinä, riippuen edustajien henkilökohtaisista kannoista integraatiomyönteisyyden ja -

kielteisyyden välillä. Itävallan ja Saksan kohdalla debattien suuntaa ovat sen sijaan huomattavasti 

määrittäneet juuri puolueiden keskinäiset sekä etenkin hallituksen ja opposition väliset jakolinjat.21 

Wendler toteaakin analyysissa tulleen ilmi, että se tapa ja laajuus, jolla maiden hallitukset ovat 

tahoillaan osallistuneet ylikansallisiin toimiin eurokriisin hoidossa, on samalla ollut vaikuttamassa 

siihen, millaiseksi keskustelu kriisistä on lopulta muodostunut maiden kansallisissa parlamenteissa. 

Oma merkityksensä tässä on ollut myös kansallisten puoluejärjestelmien ominaispiirteillä sekä 

maakohtaisten hallituskoalitioiden puoluekokoonpanolla suhteessa oppositioon. Wendler viittaa 

esimerkiksi saksalaiseen parlamenttidebattiin sisältyneen oleellisesti enemmän puolueideologisen 

vasemmisto-oikeisto-kamppailun piirteitä kuin Itävallan tapauksessa, jossa puolestaan puitteita 

keskustelulle on ollut monelta osin luomassa istuvan hallituskoalition ja euroskeptisten 

                                                           
20 Puntscher Riekmann ja Wydra 2013. 
21 Wendler 2012. 
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populistipuolueiden välinen vastakkainasettelu. Itävaltaan ja Saksaan nähden hän katsoo brittiläisen 

debatin edustavan näin ollen omanlaistaan erityistapausta, jossa jakolinja on muodostunut 

puolueissa ennemminkin sisäisesti kuin että integraatiokysymykset olisivat asettaneet nämä 

selkeään kilpailuasetelmaan toisiaan vastaan.22 

Aleksandra Maatsch taas on osaltaan tarkastellut kriisinhoitoon ja euromaiden kansallisten 

parlamenttipuolueiden talouspoliittiseen asemoitumiseen liittyen, kuinka puolueet eri maissa ovat 

asettuneet vaihtelevasti kannattamaan makrotaloustieteellisestä näkökulmasta joko uusliberalististen 

tai keynesiläisten toimien toteuttamista tukipaketteja saaneissa maissa. Aineistona tutkimuksessaan 

hän on käyttänyt kahdeksan jäsenmaan – Itävallan, Saksan, Ranskan, Slovenian, Belgian, Espanjan, 

Irlannin ja Kreikan – parlamenteissa vuonna 2011 käytyjä täysistuntokeskusteluita, joissa on 

käsitelty kysymystä Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) lainakapasiteetin kasvattamisesta. 

Analyysissaan Maatsch on tarkastellut, miten asemoitumiseen ovat vaikuttaneet puolueen yleinen ja 

ideologinen suuntautuminen talouspolitiikassa, vastakkaiset intressit tukitoimien osapuolina olevien 

velkoja- ja velallismaiden välillä sekä jakolinja kansallisen hallituskoalition ja opposition välillä.23 

Keynesiläisyyden ja uusliberalismin välisten eroavaisuuksien osalta Maatsch määrittelee 

keynesiläisen näkemyksen kannattavan valtion aktiivista roolia finanssi- ja rahapolitiikassa sekä 

kohdistavan huomiota kilpailuasetelmia markkinoilla vääristävien markkinahäiriöiden ilmenemisen 

mahdollisuuteen. Uusliberalistisen ajattelun hän sitä vastoin viittaa puoltavan taloudellisen 

sääntelyn purkamista ja uskovan markkinoiden omaan kykyyn korjata viime kädessä itse itsensä, 

kunhan markkinoiden toiminnan kannalta kulloinkin relevantti tieto vain on julkisesti kaikkien 

osapuolten saatavilla.24 

Maatsch toteaa koulukuntien myös suosittelevan varsin vastakkaisia toimenpiteitä siihen, kuinka 

valtioiden tulisi tahoillaan reagoida talouskriisin iskiessä, keynesiläisten painottaessa tällöin niin 

sanotun vastasyklisen talouspolitiikan tarpeellisuutta ja uusliberalismin puhuessa vastaavasti 

myötäsyklisten toimien puolesta. Keynesiläisten mukaan hallitusten tulisi elvyttää taloutta 

harjoittamalla ekspansiivista finanssi- ja rahapolitiikkaa, jolloin julkisia menoja kasvatetaan, yleistä 

                                                           
22 Emt. Tosin Iso-Britannian asema eurokriisin ja ylikansallisen kriisinhoidon suhteen on muutoinkin poikennut 
oleellisesti Saksasta ja Itävallasta sen ollessa euroalueeseen kuulumaton maa.  Luonnollisesti Iso-Britannian kannalta 
vielä merkittävämpi ja samalla koko Euroopan integraatioon perinpohjaisesti vaikuttava käänne seurasi maassa kesällä 
2016 järjestetyn kansanäänestyksen myötä, jossa enemmistö asettui Iso-Britannian EU-jäsenyydestä irtautumisen, niin 
kutsutun Brexitin, kannalle. Ilmoituksen Lissabonin sopimukseen kirjatun artikla 50:n käynnistämisestä eroprosessin 
aloittamiseksi Iso-Britannia antoi maaliskuussa 2017, minkä jälkeen varsinainen erosopimus sekä tähän liittyvä 
siirtymäkausi astuivat voimaan 1.2.2020.  
23 Maatsch 2014. 
24 Emt. 



 

11 
 

veroastetta lasketaan ja inflaatio alkaa kiihtyä. Uusliberalististen taloustieteilijöiden Maatsch sitä 

vastoin viittaa esittävän julkisten menojen kasvattamisen taantumassa siltä osin haitallisena, että 

tällaisilla toimilla on taipumus johtaa talous stagflaatioon, jossa sekä inflaatio että työttömyys 

lähtevät nousuun talouskasvun kääntyessä samanaikaisesti negatiiviseksi. Talouskriisin torjunnassa 

Maatsch sanookin uusliberalistien kannattavan etupäässä julkisen talouden vakauttamistoimia ja 

talouskuria toteuttavaa politiikkaa julkisten menojen rajoittamiseksi. Tiukan talouskurin ei esitetä 

ainoastaan tekevän hallitukselle mahdolliseksi karsia julkisia menoja, vaan sen korostetaan ennen 

kaikkea auttavan palauttamaan luottamuksen ja vakauden markkinoilla. Markkinoiden uskotaan 

puolestaan menettävän luottamustaan niihin valtioihin, joissa hallitus jatkaa merkittävästi 

budjettialijäämäisen talouspolitiikan harjoittamista, ja sijoittajien katsotaan todennäköisesti 

rankaisevan näin toimivia valtioita rahoitusmarkkinoilla korkotason nousulla. Keynesiläisten ajamat 

kriisintorjuntatoimet uusliberalistinen näkemys sivuuttaa esittämällä alijäämän vähentämisen 

julkisia menoja karsimalla olevan ainoa mahdollinen strategia talouden johdattamiseksi ulos 

kriisistä ja markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi. Ekspansiivisen finanssipolitiikan nähdään 

tältä osin johtavan vain korkojen nousuun ja siten investointien sekä kulutuksen vähenemiseen.25 

Keynesiläiset taloustieteilijät taas eivät vastusta budjetin tasapainottamista sinänsä, mutta esittävät, 

että tällaiset talouspolitiikan toimet tulisi toteuttaa suhdannevaihtelun mukaan aina talouskasvun 

vallitessa, ei taantuman tai lamakauden aikana. Tiukka talouskuri sen sijaan johtaa heidän mukaansa 

taloudessa bruttokansantuotteen pienenemiseen. Vaikka julkisia menoja karsimalla hallitusten on 

mahdollista vähentää budjettialijäämää, katsoo keynesiläinen näkemys tämän suurella 

todennäköisyydellä laskevan bkt:ta kokonaisuudessaan, sillä julkisten menoleikkausten varoitetaan 

samalla heikentävän kulutusta, mikä heijastuu edelleen yksityiselle sektorille kysynnän 

vähentymisenä. Maatsch viittaa keynesiläisten näin ollen pitävän lähtökohtaisesti inflaatiota 

parempana keinona markkinatasapainon saavuttamiseksi kuin uusliberalistisen suuntauksen 

kannattamia palkkatason leikkauksia. Korkeamman inflaation esitetään niin ikään mahdollisesti 

lisäävän sijoittajien halukkuutta lainanantoon, mikäli valuutan odotetaan tulevaisuudessa 

menettävän arvoaan.26 

Maatsch viittaa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden tukevan väitettä, jossa kansallisen valuutan 

omaavissa valtioissa harjoitettava talouspolitiikan linja – niin nousukausien kuin taantumien aikana 

– määrittyy kulloinkin vallassa olevien hallituspuolueiden talouspoliittisen suuntautumisen pohjalta; 

vasemmistopuolueiden puoltaessa pääpiirteisesti keynesiläistä näkemystä edustavaa talouspolitiikan 

                                                           
25 Emt. 
26 Emt. 
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linjaa ja oikeistopuolueiden ajaessa vastaavasti uusliberalistisiin ajatuksiin nojaavaa politiikkaa. 

Vastaava mekanismi on Maatschin tutkimuksen perusteella ilmennyt selkeästi myös eurokriisin 

hoidossa tukitoimien velkojamaiden kohdalla, joissa yhteisvaluutta-alueella tehdyt kriisitoimet eivät 

näytä vaikuttaneen kansallisten puolueiden talouspoliittiseen linjanvetoon kriisintorjunnan suhteen 

mitenkään erityisen poikkeavalla tavalla. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että talouskriisissä maiden 

keskinäisriippuvuus on muodostanut tukitoimien kohteina olevissa velallismaissa toisaalta myös 

uudenlaisen mekanismin puolueiden talouspoliittisessa asemoitumisessa. Maatsch korostaa 

erityisen merkille pantavana havaintoa siitä, että huolimatta velallismaiden kansallisten puolueiden 

mahdollisesta oikeistolaisesta talouspoliittisesta suuntautumisesta tai asemasta hallituskoalitiossa, 

on näiden puolueiden piirissä silti voitu asettua kannattamaan keynesiläisiä piirteitä sisältävää 

talouspolitiikkaa ja vastustamaan uusliberalistisen linjan mukaista kriisipolitiikan toimeenpanoa. 

Maatsch toteaakin havainnon osoittavan, että kansallisten puolueiden talouspoliittinen 

asemoituminen talouskriisien hoidossa määrittyy yhteisvaluutta-alueen kaltaisessa järjestelmässä 

monimutkaisemman mekanismin pohjalta kuin mitä tähänastinen tutkimustieto on osoittanut 

tapahtuvan kansallisen valuutan oloissa, jolloin linjaukset kriisiaikana harjoitettavasta politiikasta 

tehdään lähtökohtaisesti puhtaasti valtion sisäisinä päätöksinä.27 

Euroalueen velallismaiden kriisinhoidossa on tässä kohdin huomioitava kahtena merkittävänä erona 

tutkimuskirjallisuuden tapauksissa kyseessä olleisiin kansallisen valuutan omaaviin valtioihin 

nähden, että itsenäinen rahapolitiikka on poistunut euromaiden talouspoliittisesta keinovalikoimasta 

ja ettei eurokriisissä velallisvaltioilla ole enää ollut yksinomaista päätösvaltaa kansallisen 

kriisinhoidon linjaansa, vaan toimien sisällöstä on sovittu neuvotteluissa tukitoimien 

rahoittajatahoina toimivien muiden euromaiden kanssa. 

Suomen lukeutuessa eurokriisin hoidossa velkojamaiden joukkoon on tutkielmassa analysoitavissa 

välikysymyskeskusteluissa täten syytä samalla tarkastella, missä määrin Maatschin saamat tulokset 

pätevät suomalaisten eduskuntapuolueiden talouspoliittisen asemoitumisen kohdalla. Niin 

Maatschin, Wendlerin kuin Puntscher Riekmannin ja Wydran havaintoihin parlamenttidebateista 

palataan vielä tutkielman johtopäätösten yhteydessä. 

Eurokriisi ja siihen liittyvä poliittinen argumentaatio ovat niin ikään olleet esillä lukuisissa viime 

vuosien pro gradu -tutkielmissa. Aihetta ovat käsitelleet muun muassa Aino Anttila eurokriisin 

poliittisiin kiistoihin suomalaisissa valtajulkisuuksissa keskittyvässä tutkielmassaan, Minerva 

Heimonen tutkimalla kriisipolitiikan legitimoinnin strategioita valtiovarain- ja sittemmin 

                                                           
27 Emt. 
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pääministerinä toimineen Jyrki Kataisen vuosina 2010–2014 täysistunnoissa esittämissä 

puheenvuoroissa, Anni Kaukoranta tarkastelemalla Suomen ja Iso-Britannian kansallisia 

identiteettejä ja intressejä sekä tätä kautta laajemmin EU:n tilaa maissa vuosina 2010–2011 käytyjen 

parlamenttikeskusteluiden pohjalta sekä Miikka Vähänen, joka on parlamentaarisen talousretoriikan 

näkökulmasta analysoinut, minkälaisilla metaforilla taloutta ja talouskriisiä on käsitteellistetty 

eduskunnan täysistuntokeskusteluissa vuosien 2010–2011 aikana.28 

Tutkielmani keskittyessä välikysymysaineistojen analyysiin, on edellisten ohessa syytä mainita 

myös Salla Jugan pro gradu -tutkielma, jossa hän on nimenomaisesti tarkastellut suomalaista 

välikysymysinstituutiota parlamentaarisena valvontakeinona ja opposition käytettävissä olevana 

proseduurina vuosina 1999–2013 esitettyjen välikysymysten pohjalta.29 

1.3. Tutkielman rakenne 

Diskurssianalyysin kohdistuessa eurokriisistä käytyyn debattiin välikysymysmenettelyssä, käydään 

aihepiirin taustoittamiseksi luvussa 2. pääpiirteissään läpi talous- ja rahaliiton historiaa sekä 

Suomen kansallisen päätöksenteon vaiheita 1990-luvulta EMU-jäseneksi liityttäessä. Samalla 

tarkastellaan puoluekohtaista suhtautumista Euroopan integraatioon eurokriisiä edeltäneinä vuosina. 

Luvussa 3. esitetään tutkielman teoreettinen viitekehys, missä aluksi tarkastellaan 

diskurssianalyyttista tutkimusmenetelmää osana laajempaa sosiaalisen konstruktivismin 

tutkimussuuntausta, minkä jälkeen keskitytään analyysin ja tutkimuskysymysten asettelun kannalta 

relevantteihin parlamenttipuheen piirteisiin ja dynamiikkaan. Muina taustoittavina osuuksina 

toimivat luvut 4.–6. joissa käsitellään tarkemmin eduskunnan asemaa ja valtaoikeuksia eurokriisin 

kontekstissa, eduskunnassa ilmenevää parlamentaarista proseduuria sekä välikysymysmenettelyä 

poliittisen debatin muotona. 

Luvussa 7. esitetään analyysissa käytettävä diskurssianalyyttinen menetelmä, määritellään 

välikysymysaineistolle tehdyt rajaukset sekä asetetaan tarkennetut tutkimuskysymykset. 

Analyysiluvussa 8. lähdetään liikkeelle eurokriisin alkuvuosien 2009–2010 tapahtumia seuranneesta 

kansallisen ja EU-tason päätöksenteosta, mistä siirrytään aineiston tarkasteluun. Vastaavanlaisena 

pohjustuksena tuodaan myös jokaisen analyysin alaluvun alussa pääosiltaan esiin kutakin 

välikysymyskeskustelua edeltäneet keskeiset tapahtumat kriisiä koskevassa päätöksenteossa niin 

kansallisella kuin Euroopan tasolla. 

                                                           
28 Anttila 2013, Heimonen 2016, Kaukoranta 2012 sekä Vähänen 2011. 
29 Juga 2015. 
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Analyysin yhteenveto- ja johtopäätösluvussa 9. käydään asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta 

läpi välikysymyskohtaisia havaintoja ja näihin liittyvää kontekstia sekä muodostetaan esitys siitä, 

millä tavoin eurokriisiä on puoluekohtaisissa linjauksissa kokonaisuutena hahmotettu vuosien 

2011–2015 kuluessa. Tutkielman johtopäätöksissä arvioidaan analyysissa tehtyjen havaintojen 

pohjalta puolueiden tapoja kuvata eurokriisiä ilmiönä sekä kriisistä esitettyjä ratkaisumalleja. Koska 

aineiston kattamaan aikajanaan sisältyy myös hallitus-oppositio-asetelman muutoksia, kiinnitetään 

huomiota samalla siihen, kuinka muuttumattomina puoluekohtaiset näkemykset ja näihin liittyvät 

perustelut ovat kyseisellä ajanjaksolla säilyneet. Samalla tarkastellaan laajemmin hallitus-oppositio-

akselin näkökulmasta ja valtioneuvoston vastausten pohjalta, minkälaisena jatkumona Suomen 

politiikka kriisinhoidossa on pääpiirteissään näyttäytynyt eri hallitusten kausilla. 

Välikysymysaineiston päättyessä ajallisesti 4.2.2015 käytyyn keskusteluun, esitetään tutkielman 

havaintojen ohessa jatkopohdintaa siitä, missä määrin eurokriisi on helmikuun 2015 jälkeen ollut 

esillä eduskunnassa ja mitä puoluepoliittiselta keskustelulta on mahdollisesti jatkossa odotettavissa 

kriisin aihepiirin sekä laajemmin Euroopan talouden tulevaisuutta koskevien kysymysten tiimoilta. 

Tutkielman menetelmälliseksi lähestymistavaksi valittu analyyttinen diskurssianalyysi korostaa 

ilmiön tutkimisen kohdalla aineistolähtöisyyttä, jonka mukaisesti myös analyysissa pyritään 

noudattamaan eurokriisin osalta kyseistä diskursiivista ”ankaruutta”. Tästä johtuen analyysia 

edeltävissä luvuissa pyritään välttämään esimerkiksi EMU:un liitettyjen hyötyjen ja haittojen sekä 

kansallisen talouspolitiikan syy-seuraussuhteiden käsittelyä, jotta ei tultaisi ottaneeksi kantaa 

aiheisiin tai väittämiin, jotka aineistossa ilmenevät ristiriitoja herättävinä kysymyksinä. 

Välikysymyskeskusteluiden sisältäessä kilpailevia näkemyksiä euronkriisin syistä ja ratkaisuista, on 

taustoittavien lukujen sisältö pyritty siten esittämään ja rajaamaan tavalla, jossa taustalukujen kautta 

ei siirtyisi analyysin osaksi kriisiä määritteleviä ennakkokäsityksiä tai -uskomuksia. 

Tästä neutraliteettitavoitteesta huolimatta niin kutsuttu ”poliittinen todellisuus” välittyy kuitenkin 

väistämättä myös tutkielmani tapauksessa omalla tavallaan jo ennalta asetettuna, sillä käsittelemällä 

analyysia edeltävissä luvuissa EMU:n historiaa, eduskunnan asemaa sekä välikysymystä 

instituutiona tullaan samalla pakostakin lyöneeksi lukkoon tiettyjä merkityksiä ja tutkimuksellisia 

valintoja. Vaikka tutkielmassa on pyritty säilyttämään analyyttisen diskurssianalyysin vaatima 

etäisyys aiheeseen ja mahdollisimman neutraali suhtautuminen analyysin kohteena oleviin 

poliittisiin näkemyksiin kriisistä, ei tämä sulje pois sitä, että työssä tehtyjen kielellisten valintojen 

kautta ollaan yhtä lailla eräänlaisen reflektiivisen ”harhan” vankina. Tämä voidaan tietysti sinällään 

tiedostaa ja hyväksyä, mutta siitä ei kuitenkaan ole mahdollista täysin vapautua.  
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2. EUROOPPALAISEN RAHAPOLIITTISEN YHTEISTYÖN 

VAIHEITA 1970-LUVUN WERNERIN RAPORTISTA 2010-LUVUN 

EUROKRIISIN AIKAAN 

Euroopan unioni ja sen edeltäjät ovat ennen kaikkea olleet ylikansallisen taloudellisen integraation 

tiennäyttäjiä, missä nykymuotoisen unionin juridinen perusta pohjautuu alun perin vuonna 1957 

Roomassa allekirjoitettuun, ja sittemmin useaan kertaan muutettuun, Euroopan yhteisön (EY) 

perustamissopimukseen. Kun 1980-luvun lopulla Euroopan yhteisöjen piirissä käynnistyi uusi vaihe 

integraation syventämisessä, johti tämä Euroopan unionin perustamiseen sekä Euroopan yhteisöjen 

perussopimusten täydentämiseen vuoden 1993 alussa voimaan astuneen Maastrichtin sopimuksen 

myötä. Maastrichtin sopimus sisälsi samalla suunnitelman EMU:n perustamisesta, minkä 

mukaisesti osallistuvien maiden rahapolitiikka tultaisiin uudenlaisessa talous- ja rahaliitossa 

keskittämään Euroopan keskuspankkijärjestelmälle. Finanssipolitiikan osalta päätösvalta kuitenkin 

säilyisi edelleen kansallisella tasolla unionin toimiessa koordinoivana elimenä.30 

Vaikka suunnitelma EMU:n toteuttamisesta konkretisoitui vasta Maastrichtin sopimuksen 

yhteydessä, oli ajatus yhteisen talous- ja rahaliiton perustamisesta ollut esillä jo Rooman sopimusta 

neuvoteltaessa vuonna 1956. Varhaisimpana EMU:n esivaiheena ja pyrkimyksenä kohti 

rahapoliittista yhteistyötä voidaan pitää vuonna 1970 julkaistua Wernerin raporttia, jonka pohjalta 

oli ehdotettu talous- ja rahaliiton perustamista kolmessa vaiheessa vuoteen 1980 mennessä. 

Raportin alkuperäissuunnitelmat talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi eivät kuitenkaan vielä 1970-

luvulla edenneet pidemmälle, mitä on osaltaan selitetty vuoteen 1971 asti voimassa olleen Bretton 

Woods -järjestelmän hajoamisella sekä vuoden 1973 öljykriisiä seuranneella lamalla. Ensimmäinen 

toteutunut rahapoliittinen järjestely oli vuonna 1972 yhdeksän maan kesken tehty sopimus 

”valuuttakäärmeestä”, jonka tavoitteena oli sitouttaa jäsenmaat pitämään valuuttakurssinsa 

määrättyjen vaihteluvälien rajoissa. Valuuttakäärme osoittautui lopulta heikosti toimivaksi, koska 

maat eivät olleet riittävässä määrin halukkaita alistamaan kansallista rahapolitiikkaansa sallituissa 

vaihteluväleissä pysymiselle. Merkittävä pidempiaikainen vaihe rahapoliittisessa yhteistyössä oli 

Euroopan valuuttajärjestelmä EMS:n perustaminen vuonna 1979, mikä järjestelmänä koostui 

kahdesta elementistä: laskennallisena tilivaluuttana käyttöön otetusta Euroopan valuuttayksikkö 

ecusta sekä kansallisten valuuttojen kurssivaihteluita vakauttamaan luodusta 

valuuttakurssimekanismi ERM:stä. EMS säilyi toiminnassa aina EMU:n kolmannen vaiheen 

                                                           
30 Jyränki 2006, 129 sekä Myllymäki 2007, 15 ja 20. 
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käynnistymiseen saakka vuonna 1999, tosin aiemmin vuoden 1992 kansainvälisen valuuttakriisin 

yhteydessä Italia jättäytyi pois mekanismista tilapäisesti ja Iso-Britannia pysyvästi.31 

EMS:n perustamisen jälkeen tavoitteet talous- ja rahaliiton luomisesta nousivat uudelleen 

ajankohtaiseksi 1980-luvulla, mihin vaikutti keskeisesti sisämarkkinoiden muodostumisessa 

tapahtunut kehitys sekä vuonna 1987 voimaan astunut Euroopan yhtenäisasiakirja. Euroopan 

yhtenäisasiakirja viittasi EMU:un integraation perimmäisenä tavoitteena, mutta se ei vielä sisältänyt 

tarkempia suunnitelmia tämän toteuttamiseksi. 1980-luvulla huipentui lisäksi rahoitusmarkkinoiden 

vapauttamiseen johtanut tapahtumakulku, millä osaltaan voidaan katsoa olleen merkittäviä 

vaikutuksia eurooppalaisten valtioiden harjoittamaan rahapolitiikkaan ja edelleen keskusteluun 

talous- ja rahaliiton tarpeellisuudesta. EY-maiden hallitukset päätyivät asettamaan vuonna 1988 

Jacques Delorsin johtaman komitean valmistelemaan suunnitelmaa EMU:un siirtymisen 

toteuttamiseksi, ja komitean jättämä raportti toimikin merkittävänä pohjana Maastrichtin 

sopimuksessa vahvistetulle EMU-suunnitelmalle. Kuten jo alkuperäisessä Wernerin raportissa oli 

esitetty, päätettiin EMU muodostaa kolmivaiheisena prosessina, joista viimeisen vaiheen 

käynnistymisen ja yhteisvaluutta euron luomisen takarajaksi asetettiin 1.1.1999. Samalla 

Maastrichtin sopimuksessa annettiin ymmärtää, ettei hyväksyttyä EMU:n toteuttamisen aikataulua 

olisi enää mahdollista peruuttaa tai muuttaa ilman perussopimuksen rikkomista.32 

Maastrichtin sopimuksessa asetettiin lisäksi EMU-jäsenyyttä hakeville valtioille lähentymis- eli 

konvergenssikriteerit, joiden vaatimukset kohdistuivat hakijamaan hintavakauteen, korkotasoon, 

julkiseen talouteen sekä kansallisen valuutan vakauteen.33 

EMU:n muodostumista ei sinänsä voida pitää vääjäämättömänä historiallisena tapahtumaketjuna, 

vaan sitä tulisi tarkastella taloudellisena sekä etenkin poliittisena projektina. Rahaliittoja on 

taloustieteessä analysoitu esimerkiksi optimaalisen valuutta-alueen teorian lähtökohdista, jonka teki 

alun perin tunnetuksi Robert Mundell vuonna 1961. Teoria keskittyy muun muassa arvioimaan 

vaadittavia kriteereitä olosuhteille, joissa määrätyn joukon maita olisi yhtenäisenä valuutta-alueena 

                                                           
31 Hix ja Høyland 2011, 249, Kapteyn ja VerLoren van Themaat 1998, 35, Korkman 2013, 33–34, Sinn 2014, 26–27 sekä 
Tuori ja Tuori 2014, 21–23. 
32 Hix ja Høyland 2011, 249–250 sekä Kapteyn ja VerLoren van Themaat 1998, 35 ja 960. 
33 Hintavakauden kriteerissä keskimääräinen vuotuinen inflaatio sai olla enintään 1,5 prosenttiyksikköä yli kolmen 
parhaimmin suoriutuvan jäsenmaan inflaatioasteen. Korkotason vaatimuksessa hakijamaan keskimääräinen 
pitkäaikaisten korkojen taso ei saanut nousta kahta prosenttiyksikköä korkeammalle kuin mitä on kolmella 
parhaimmin suoriutuvalla jäsenmaalla. Julkisen talouden kriteerin osalta vuotuinen julkisen sektorin budjettialijäämä 
sai olla enintään kolme prosenttia suhteessa bkt:hen ja jossa julkinen velka ei saanut ylittää 60 prosenttia bkt:sta. 
Kansallisen valuutan vakautta koskevan vaatimuksen mukaisesti liittymistä edeltävinä kahtena vuotena ei kansallisen 
valuutan devalvointi ollut sallittua eikä valuutan kurssi saanut myöskään poiketa liiaksi määrätyistä vaihteluväleistä 
suhteessa ERM:n mukaiseen keskikurssiin. Tarkemmin De Grauwe 2014, 135 sekä Hix ja Høyland 2011, 250–251. 
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mahdollista saavuttaa suuremmat kokonaishyödyt kuin verrattuna tilanteeseen, jossa kukin maa 

säilyttäisi oman valuuttansa ja rahapolitiikkansa. Mundellin valuutta-alueista esittämien ajatusten 

onkin usein nähty vaikuttaneen myös EMU-suunnitelmien taustalla.34 Tähän liittyen Paul De 

Grauwe on kuitenkin huomauttanut, ettei alkuperäinen optimaalisen valuutta-alueen teoria tunne 

esimerkiksi Maastrichtin sopimuksessa asetettuja konvergenssikriteereitä.35 

Kaarlo ja Klaus Tuori toteavat integraatioprosessin muodostaneen Eurooppaan samalla 

oikeudellisesti erityisen taloudellisen valtiosäännön, jonka alkupiste on nähtävissä jo Rooman 

sopimuksen käynnistämässä kehityksessä. Tosin Tuorit huomauttavat valtiosäännön kattavuuden 

olleen merkittävästi rajatumpi vielä Maastrichtin sopimusta edeltäneinä vuosikymmeninä, jolloin se 

oli sisällöllisesti kytkeytynyt ainoastaan niin sanotun talouden mikrotason piiriin. He viittaavatkin 

nimenomaisesti Maastrichtin sopimuksen laajentaneen tätä valtiosääntöä olennaisella tavalla, sillä 

sopimuksen myötä tultiin Euroopassa asettaneeksi myös talouden makrotasoa koskettava 

uudenlainen oikeudellinen perusta.36 

Yleisesti ottaen EY:n ja EU:n puitteissa 1980- sekä 1990-lukujen aikana laaditut sopimukset 

muodostivat näin perustan niin poliittiselle kuin taloudelliselle integraatiolle, ja rahapoliittisen 

yhteistyön osalta EMU:n toteuttaminen vietiin 1990-luvun kuluessa loppuun Maastrichtin 

sopimuksessa vahvistetun suunnitelman mukaisessa aikataulussa.37 Perustettavan talous- ja 

rahaliiton pääasialliseksi tehtäväksi määritettiin yhteisen rahapolitiikan harjoittaminen, mikä 

pohjautui ajattelulle maiden välisistä täydellisistä sisämarkkinoista, joiden toimivuus edellyttäisi 

mailta lisäksi yhteistä valuuttaa. Samalla aikaisempi kelluvien kansallisten valuuttakurssien 

järjestelmä oli koettu taloudellista epävarmuutta lisääväksi tekijäksi, mikä jatkuessaan voisi estää 

integraation mahdollistamien etujen täysimääräisen hyödyntämisen.38 

                                                           
34 Chadha, Dempster ja Pickford 2012, 6–7, De Grauwe 2014, 2–22, Korkman 2013, 45–46 ja 59 sekä Sinn 2014, 14–15. 
Tarkemmin Mundell 1961, 657–665. 
35 De Grauwe 2014, 136. 
36 Tarkemmin Tuori ja Tuori 2014, 34–37. 
37 Ensimmäinen vaihe käynnistetään jo 1.7.1990 ennen Maastrichtin sopimuksen voimaan tuloa. Painopiste on 
sisämarkkinoiden edistämisessä purkamalla tavaroiden, henkilöiden, palveluiden sekä pääomien vapaata liikkuvuutta 
rajoittavat sisäiset esteet. Toinen vaihe alkaa, kun Euroopan rahapoliittinen instituutti EMI perustetaan 1.1.1994. 
Yhteisvaluutan käyttöönoton teknisen valmistelun ohessa keskitytään EU:n jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikan 
lähentämiseen sekä julkisten talouksien kurinalaistamiseen. Euroopan keskuspankki EKP perustetaan 1.6.1998. Kolmas 
vaihe käynnistyy 1.1.1999 kiinnittämällä talous- ja rahaliittoon osallistuvan 11 jäsenmaan kansalliset valuuttakurssit 
toisiinsa. Euro otetaan käyttöön aluksi tilivaluuttana ja EKP korvaa EMI:n ottaen vastuulleen euroalueen yhteisen 
rahapolitiikan harjoittamisen. Siirtymä yhteisvaluuttaan saadaan päätökseen euro-käteisvaluutan käyttöönoton myötä 
1.1.2002. Euroopan keskuspankin www-sivut 
38 Hix 2008, 12, Jyränki 2006, 129 sekä Kapteyn ja VerLoren van Themaat 1998, 35. 
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2.1. Siirtyminen markasta EMU-jäsenyyteen: kansallisen 

päätöksenteon ja rahapolitiikan taustaa 

Jo ennen 1990-lukua Suomella oli ollut läntiseen integraatioon johdatteleva vaihe, mistä 

merkittävinä käänteinä Antero Jyränki nostaa vuoden 1961 liitännäisjäsenyyden Euroopan 

vapaakauppajärjestö EFTA:ssa sekä vuonna 1973 solmitut vapaakauppasopimukset Euroopan 

talousyhteisö EEC:n ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ECSC:n kanssa. Jyränki viittaa kyseisten 

sopimusten tosiasiallisesti sitoneen tulevia poliittisia ratkaisuja enenevästi Länsi-Euroopan 

integraation suuntaan, ja samansuuntaista vaikutusta voidaan nähdä olleen myös vuosien 1986–

1989 kuluessa tehdyillä kansallisilla päätöksillä pääomaliikkeiden ja ulkomaisen velanoton 

vapauttamisesta.39 

Tuolloin kansallisesti toteutetun pääomien sääntelyn purkamisen Jaakko Kiander ja Pentti Vartia 

kytkevät edelleen osaksi laajempaa 1980-luvulle tyypillistä yleismaailmallista ilmiötä, joka 

pohjautui niin taloustieteellisessä ajattelussa kuin teknologiassakin tapahtuneisiin muutoksiin. 

Euroopassa sääntelyn purkamisen katsottiin toimivan osana kokonaisvaltaisempaa talouden 

yhdentymiskehitystä, jolloin integraatioon mukaan pyrkiville maille sääntelystä luopumisesta 

muodostui vähitellen välttämätön ehto. Tosin Suomen kohdalla Kiander ja Vartia huomauttavat 

vielä tuolloin Neuvostoliiton läheisyyden ja tästä seuranneen tasapainoilun kahden eri blokin välissä 

saattaneen ymmärrettävästi jossain määrin viivästyttää läntiseen integraation osallistumista.40 

Kun aina 1980-luvun lopulle asti ulkopolitiikan perustan muodostivat läheiset idänsuhteet, Raunio 

ja Wiberg toteavatkin, ettei EY-jäsenyydestäkään näin ollen käyty juuri julkista keskustelua ennen 

Neuvostoliiton hajoamiseen johtaneita tapahtumia. Tuohon saakka poliittisen eliitti oli pysynyt 

asiasta vaitonaisena, eikä jäsenyyttä ollut vielä asetettu yhdenkään puolueen tavoitteisiin. Suomen 

aseman voidaan kuitenkin nähdä ratkaisevalla tavalla muuttuneen kommunismin jälkeisessä 

Euroopassa, ja jo maaliskuussa 1990 Harri Holkerin (kok) hallitus esitti selonteossaan41 

eduskunnalle, että mahdollisesta EY-jäsenyydestä tulee voida käydä – ja myös käydä – 

keskustelua.42 Tästä huolimatta avoimeen poliittiseen keskusteluun kysymys EY-jäsenyydestä nousi 

                                                           
39 Jyränki 2006, 125. 
40 Kiander ja Vartia 1998, 55–57. 
41 VNS 1/1990 vp. 
42 Raunio ja Wiberg 2000, 12. 
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laajamittaisesti vasta maaliskuun 1991 eduskuntavaalien jälkeen, eikä esimerkiksi vaalien alla vielä 

käyty mainittavaa keskustelua jäsenyyteen liittyen.43 

Suomen valuuttakurssijärjestelmän Kiander ja Vartia toteavat pitkälti noudattaneen kulloinkin 

vallitsevaa kansainvälistä käytäntöä. 1940-luvulta 1970-luvun alkuun asti kansainvälinen 

valuuttajärjestelmä pohjautui Bretton Woods -sopimukseen, jossa valuuttojen vaihtokurssit 

määräytyivät suhteessa tuolloin kultasidonnaiseen dollariin. Toisen maailmansodan jälkeisenä 

aikana markalle tehtiin kuitenkin myös merkittäviä devalvaatioita noin vuosikymmenen välein, 

mikä johti käyttäytymismalliin, josta on myöhemmin alettu puhua ”devalvaatiosykleinä”. Bretton 

Woods -järjestelmän hajottua vuonna 1971 sidottiin markka aluksi dollariin ja tästä muutaman 

vuoden kuluttua valuuttakorin arvoa mittaavaan valuuttaindeksiin, tosin markalle tehtiin 

devalvaatioita vielä tämän jälkeenkin.44 

Kiander ja Vartia viittaavat toistuvien devalvaatioiden merkinneen sitä, että muodollisesti vakaa 

kansallinen valuuttakurssipolitiikka oli silti käytännössä joustavaa. Vaikka devalvaatioita suosivaa 

linjaa ei pidetty parhaana mahdollisena politiikkana, hyväksyttiin se silti laajalti, koska devalvaation 

koettiin tuovan talouteen suotuisia kasvuvaikutuksia. 1970-luvulla yleistyi kuitenkin käsitys, jonka 

mukaan devalvaation toistuvan käytön vuoksi siitä koituvat hyödyt eivät olleet enää yhtä suuria 

aiempaan verrattuna. Muuttuneeseen näkemykseen vaikutti osaltaan taustalla yleiseurooppalainen 

ajattelu, jossa inflaation torjumisen merkitystä talouspolitiikan tavoitteena oli alettu korostaa 

aiempaa voimakkaammin. Lisäksi EEC-maat olivat asettaneet valuuttakurssien vakauden tärkeäksi 

tavoitteeksi luodessaan EMS-järjestelmän vuonna 1979. Vastaavanlaisen ajattelun Kiander ja Vartia 

toteavat siirtyneen vähitellen myös suomalaiseen talouspolitiikkaan, ja devalvaation vastustaminen 

alkoi saada näkyvyyttä niin ikään poliittisessa kielenkäytössä. Valuuttakurssipolitiikassa tapahtui 

tämän seurauksena siirtymä niin sanottuun vakaan markan linjaan, jossa vakaalla valuutalla pyrittiin 

korvaamaan haitalliseksi koettu devalvaatioille perustunut linja. Vakaan markan malli pohjautui 

ajatukseen kiinteästä kurssista eräänlaisena ”ankkurina”, joka kykenisi pakottamaan talouden 

hitaampaan inflaatioon. Poliittinen sitoutuminen vakaaseen markkaan ilmeni vahvana ja muun 

muassa vakuutuksen kyseisessä linjassa pysymisestä kirjasivat hallitusohjelmiinsa sekä Holkerin 

hallitus vuonna 1987 että Esko Ahon (kesk) hallitus vuonna 1991.45 

                                                           
43 Jyränki 2006, 129 sekä Nousiainen 2006, 327. 
44 Kiander ja Vartia 1998, 24–27 sekä Korkman 2013, 34. 
45 Kiander ja Vartia 1998, 39–45. Myös Nousiainen 2006, 319. Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjelma 
30.4.1987 ja pääministeri Esko Ahon hallituksen ohjelma 26.4.1991. 
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Vakaan markan linjalla säilyi laaja tuki aina 1980-luvun loppuun saakka, kunnes maaliskuussa 1989 

markalle päädyttiin tekemään revalvaatio. Tätä poikkeuksellista toimenpidettä perusteltiin inflaation 

hidastamisella, vaikka revalvoitu vahva markka ei ollutkaan aiemman vakaan markan linjan 

mukainen. Kiander ja Vartia korostavat näin markan revalvoitumisen aiheuttaneen samalla 

talouspoliittisen uskottavuusongelman, sillä edeltävää vakaan markan politiikkaa oli perusteltu juuri 

samaisella inflaatiota hidastavalla vaikutuksella. Kun inflaatio ei kaikesta huolimatta ollut 

hidastunut odotetunlaisesti, oli ongelmaan reagoitu siirtymällä yliarvostettuun markkaan, mikä 

päätöksenä käytännössä merkitsi vakaan markan politiikasta luopumista. Vaikka sinällään vakaan 

valuutan politiikasta ei sanouduttu irti, viittaavat Kiander ja Vartia revalvoimisen aiheuttaneen 

vähitellen markkinoilla devalvaatio-odotuksia markkaa kohtaan. Samanaikaisesti talouspolitiikassa 

kuitenkin vakuutettiin, ettei devalvaatiota tehtäisi. Lopulta kyseisen politiikan heikko uskottavuus 

tuli näkyviin syksyllä 1989 rahoitusmarkkinoilla alkaneen korkojen nousun myötä.46 

Edeltäneestä vuoden 1989 revalvaatiosta huolimatta vuonna 1991 keskellä lama-aikaa valtaan 

noussut Ahon hallitus asettui Holkerin hallituksen tavoin tukemaan vakaan valuuttakurssin linjaa. 

Kuitenkin tuolloin vallinneen vaikean taloustilanteen edelleen kiristyessä hallitus päätyi tekemään 

vielä saman vuoden kesäkuussa päätöksen markan sitomisesta yksipuolisesti ecuun. Päätös sai 

hyväksynnän eduskunnassa lähes yksimielisesti ja ecu-kytkennällä oli periaatteessa takanaan laaja 

kannatus – tosin sen rinnalla oli ilmennyt kannatusta kytköksen ohessa tehtävälle devalvoinnille, 

mitä ei kuitenkaan toteutettu. Tehdyn ecu-ratkaisun kohdalla Jyränki pitää huomionarvoisena, että 

nimellisesti vain markan valuuttakurssipolitiikkaa koskevaan päätökseen sisältyi samalla aiempaan 

nähden olennainen ulko- ja talouspoliittinen linjanmuutos.47 

Toisena merkittävänä talouspolitiikan murroksena Kiander ja Vartia pitävät vakaan – tai vahvan – 

markan linjaksi kutsutun politiikan häviämistä, mikä lähti liikkeelle pian ecu-kytkennän jälkeen 

loppuvuodesta 1991 tehdystä pakkodevalvaatiosta, ja päättyi lopullisesti syyskuuhun 1992, jolloin 

markka laskettiin kellumaan. Suomen velkaannuttua 1990-luvun alussa nopeaa tahtia ulkomaille, 

alkoi ongelmaksi muodostua vaihtotaseen alijäämän rahoittaminen: jatkuva velkaantuminen piti 

osaltaan yllä korkeita korkoja sekä horjutti rahoitusmarkkinoilla uskoa kansalliseen kykyyn selvitä 

veloista ilman, että markalle tehtäisiin kurssimuutosta. Kun tilanteen yhä pahentuessa Suomen 

                                                           
46 Kiander ja Vartia 1998, 77–80 ja 318. 
47 Jyränki 2006, 129. Tarkemmin Kiander ja Vartia 1998, 83–85. 
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Pankki menetti lopulta valuuttavarantonsa, päätyi Ahon hallitus yhdessä Suomen Pankin kanssa 

pakkoratkaisun omaisesti devalvoimaan markan marraskuussa 1991.48 

Kiander ja Vartia viittaavat marraskuun devalvaation seurauksena korkojen markkinoilla laskeneen, 

mutta vaikutuksen jääneen vain väliaikaiseksi, sillä jo huhtikuussa 1992 korot kääntyivät uudelleen 

nousuun ja devalvaatio-odotukset voimistuivat jälleen. Vielä ennen markan kellutukseen päätymistä 

oli Ahon hallitus tehnyt päätöksiä suurista valtiontaloutta koskevista leikkauksista, mutta nämäkään 

toimet eivät riittäneet rauhoittamaan tilannetta markkinoilla. Kun lisäksi syksyllä 1992 myös 

eurooppalainen valuuttajärjestelmä EMS näytti olevan ajautumassa kohti kriisiä, heijastuivat sen 

vaikutukset samalla kansalliseen tilanteeseen – vaikka yksipuolisen ecu-kytkentänsä puolesta 

Suomi ei muodollisesti EMS:n jäsen ollutkaan. Kun alati pahenevassa taloustilanteessa ei ollut 

nähtävissä merkkejä käänteestä parempaan ja markkinoiden käydessä yhä hermostuneemmiksi, 

päätettiin markan kurssi lopulta päästää kellumaan 8.9.1992.49 

Osaltaan merkittävänä syynä kellutuspäätöksen pitkittämisessä Kiander ja Vartia pitävät läntisiä 

integraatiopyrkimyksiä, minkä vuoksi kansallisella tasolla haluttiin vältellä vakaista 

valuuttakursseista poikkeavia talouspoliittisia linjauksia. Tästä johtuen koettiin parhaaksi pitäytyä 

eurooppalaisessa kiinteitä kursseja korostavassa linjassa, jotta ei tultaisi vaarantaneeksi 

mahdollisesti myöhäisempää integroitumista EU:hun ja EMU:un. Kiander ja Vartia huomauttavat 

tätä näkemystä edustavan perustelun olleen jo selkeästi nähtävissä muun muassa Suomen Pankin 

Markku Puntilan vuonna 1991 esittämissä ”Puntilan teeseissä” sekä myöhemmin valtioneuvoston 

vuonna 1992 asettaman Sixten Korkmanin talouspoliittisen työryhmän näkemyksissä, vaikka vielä 

tuohon aikaan ei muodollisesti ollut edes päätetty EY-jäsenhakemuksen jättämisestä.50 

Poliittinen keskustelu itse EY-jäsenyydestä lähti laajalti käyntiin vuoden 1992 alussa Ahon 

hallituksen antaessa eduskunnalle 9.1.1992 integraatioselonteon51 mahdollisen jäsenyyden 

vaikutuksista. Välittömästi selonteon jälkeen myös presidentti Mauno Koivisto ilmaisi asiassa 

selkeän kantansa: EY-jäsenhakemus olisi joka tapauksessa jätettävä, mutta sillä ei saisi vaarantaa 

Euroopan talousaluetta (ETA) koskenutta sopimusta52, joka vielä tuolloin oli neuvotteluvaiheessa. 

Tärkeää oli hänen mukaansa näin välttää poliittista uhkapeliä ja selvittää sen sijaan reaalisia 

                                                           
48 Kiander ja Vartia 1998, 121–125 ja 154. 
49 Sittemmin kellutusta seuranneen vuoden aikana Kiander ja Vartia toteavat kurssin heikkenemisen pysähtyneen ja jo 
vuoden 1995 loppuun mennessä markka oli nimellisesti palautunut kelluttamista edeltäneelle tasolle. Emt, 127–129. 
50 Emt, 200–201, 207 ja 224. 
51 VNS 2/1991 vp. 
52 Suomea sitova ETA-sopimus allekirjoitettiin myöhemmin toukokuussa 1992 ja se tuli voimaan 1.1.1994. Sopimus 
tarkoitti EFTA-valtioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista EY-lainsäädännön kanssa tavaroiden, pääomien, 
palveluiden ja työvoiman liikkumisvapauden alalla – maatalouspolitiikkaa lukuun ottamatta. Jyränki 2006, 126. 
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vaihtoehtoja ilman, että lähdettäisiin neuvottelemaan EY-jäsenyydestä esittämällä poikkeusehtoja 

tai -vaatimuksia. Presidentti Koivisto lupasi tukensa hallitukselle EY-asiassa ja suositteli 

pääministeri Aholle, että hallitus – odottamatta ETA-neuvotteluiden päättymistä – antaisi 

viivyttelemättä eduskunnalle tiedoksiannon, jossa todettaisiin hallituksen aikomus hakea EY-

jäsenyyttä. Tältä pohjalta Ahon hallituksessa tehtiin poliittinen päätös EY-jäsenyyteen pyrkimisestä, 

ja presidentti ilmoitti valtiopäivien avajaispuheessa 7.2.1992 hallituksen hakevan jäsenyyttä. 

Jyränki toteaa, että viimeistään tässä vaiheessa on otaksuttava hallituksen omaksuneen 

tavoitteekseen maan johdattamisen EY-jäsenyyteen.53 

Suomen EY-, sittemmin EU-jäsenyyttä koskevat neuvottelut päättyivät huhtikuussa 1994 ja Ahon 

hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen54 EU-kansanäänestyksen järjestämisestä, mikä toimitettiin 

vielä saman vuoden lokakuussa. Kansanäänestyksen tuloksen ja eduskunnan enemmistön asettuessa 

unioniin liittymisen kannalle, astui Suomen EU-jäsenyys voimaan 1.1.1995 tasavallan presidentin 

ratifioitua liittymissopimuksen.55 

EMU-jäsenyyden kannalta merkityksellisenä seikkana Jyränki huomauttaa pääministeri Ahon 

eduskunnassa 13.6.1994 esittämästä lausumasta56, joka voitiin ymmärtää niin, että EU-jäsenyydestä 

erillään ja vasta myöhemmin päätettäisiin, tulisiko maan hakea myös jäsenyyttä talous- ja 

rahaliitossa. Jyränki viittaa lisäksi perustuslakivaliokunnan 7.10.1994 antaman lausunnon57 olleen 

samansuuntainen, missä valiokunta katsoi, että EU-liittymissopimus ei vielä sinällään voi merkitä 

sitoutumista talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistumiseen. Näin eduskunta 

hyväksyessään EU-liittymissopimuksen voimaan saattamista koskevan lain edellytti, että se voi 

vielä myöhemmin, hallituksen erillisen esityksen perusteella, ottaa kantaa Suomen osallistumiseen 

EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Tätä linjausta noudattava EMU-kanta kirjattiin myös keväällä 1995 

Paavo Lipposen (sdp) ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan.58 

Lipposen ensimmäisen hallituksen linjaa on Teija Tiilikainen arvioinut integraation kannalta vahvan 

sitoutumisen linjaksi, mihin oli osaltaan vaikuttamassa vuosien 1995–1999 hallituskaudelle 

ajoittuneet useat merkittävät EU-päätökset. Näistä päätöksistä ensimmäisiin lukeutuivat EMU:a 

                                                           
53 Jyränki 2006, 130 sekä Koivisto 1995, 536–542. 
54 HE 109/1994 vp. 
55 Kansanäänestys toimitettiin 16.10.1994, ja äänistä 56,9 prosentin enemmistö kannatti jäsenyyttä. Osa 
kansanedustajista ilmoitti noudattavansa kansanäänestyksen tulosta, osa taas esitti tätä koskevia varauksia tai ilmoitti, 
ettei tulos sitoisi heitä. Eduskunta antoi lopulta suostumuksensa liittymissopimuksen tekemiseen 18.11.1994 äänin 
152–45. Jyränki 1998, 304–305 sekä Jyränki 2006, 133–135. HE 135/1994 vp, PTK 122/1994 vp. 
56 PTK 61/1994 vp. 
57 PeVL 14/1994 vp. 
58 Jyränki 2006, 141 sekä Tiilikainen 2007, 171–172. Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ohjelma 13.4.1995. 
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koskevat linjaukset, joiden suunnittelu lähti käyntiin hallituksessa jo kesällä 1995. Tiilikainen 

korostaa juuri EMU:a koskeneen poliittisen avauksen merkittävyyttä, sillä vielä tuolloin useimpien 

hallituspuolueidenkin johdosta löytyi talous- ja rahaliiton suhteen epäröintiä.59 

EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymistä hallitus alkoi valmistella yhteydessä eduskunnan kanssa 

ja nimitti vuonna 1996 talous- ja rahaliiton kansallista merkitystä selvittämään 

asiantuntijatyöryhmän, minkä työn pohjalta hallitus toi valtioneuvoston selonteon60 muodossa 

EMU-kysymyksen käsiteltäväksi eduskuntaan toukokuussa 1997. Selonteossa talous- ja rahaliittoon 

osallistumisen painotettiin olevan niin taloudellisesti kuin poliittisesti monitahoinen kysymys, ja 

vaikka osallistumisessa toisaalta nähtiin haasteita ja epävarmuustekijöitä, pidettiin kuitenkin EMU:n 

kolmanteen vaiheeseen liittymistä ensimmäisten maiden joukossa Suomen kannalta parhaana 

vaihtoehtona.61 

Tiilikainen viittaa EMU-selonteon käsittelyn olleen eduskunnassa vilkasta, ja samalla keskustelua 

herätti itsessään se päätöksentekotapa, jolla kysymys talous- ja rahaliittoon liittymisestä tultaisiin 

kansallisesti käsittelemään. Perustuslakivaliokunta otti asian käsittelytapaan kantaa toteamalla 

varsinaisen EU-liittymissopimuksen sisältäneen EMU:n kolmatta vaihetta koskevan järjestelyn, 

jonka mukaisesti EMU-päätöksen kohdalla ei perustuslain säätämisjärjestys olisi tarpeen, vaan 

erillinen lakiehdotus tai valtioneuvoston tiedonanto katsottiin valtiosäännön kannalta parhaaksi 

menettelyksi.62 

Perustuslakivaliokunnan lausuman mukaisesti Lipposen hallitus valitsi EMU-kannanotolle ja sen 

sisältämälle poliittiselle ratkaisulle tiedonantoäänestyksen muodon. Helmikuussa 1998 hallitus antoi 

eduskunnalle tiedonannon63 osallistumisesta euroalueeseen, jossa valtioneuvosto ilmoitti 

valmistautuvansa EMU:n kolmanteen vaiheeseen liittymiseen sen käynnistyessä vuoden 1999 

alussa sekä pyysi eduskuntaa ottamaan kantaa osallistumiseen. Tiedonantokeskustelun päätteeksi 

17.4.1998 eduskunta hyväksyi äänestyksessä liittymisen euroalueeseen äänin 135–61. Kun 

Euroopan komissio oli jo aiemmin maaliskuussa esittänyt Suomea niiden yhdentoista valtion 

joukkoon, jotka konvergenssikriteerit täyttävinä maina perustaisivat euroalueen, saatiin esityksen 

                                                           
59 Tiilikainen 2007, 172 ja 174. 
60 VNS 4/1997 vp. 
61 Tiilikainen 2007, 174. 
62 Emt, 174. PeVL 18/1997 vp. 
63 VNT 1/1998 vp. 
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mukainen lopullinen vahvistus Suomen EMU-jäsenyydelle Euroopan unionin neuvostolta 

toukokuussa 1998.64 

Pyrkimyksiin EMU:n kolmannen vaiheen käynnistämisaikataulussa pysymiseen vaikutti osin myös 

Euroopassa aiemmin 1990-luvun alussa puhjennut valuuttakriisi, jolloin esimerkiksi Suomessa 

tehty päätös markan kellutuksesta heijasti Kianderin ja Vartian mukaan samalla laajempia ongelmia 

tuolloisessa eurooppalaisessa valuuttakurssijärjestelmässä. Kun syksyllä 1992 Suomi oli joutunut 

luopumaan kiinteästä kurssista, levisi valuuttakriisi tämän jälkeen nopeasti myös varsinaisiin 

EMS:n jäsenmaihin, jolloin kiinteisiin kursseihin perustunut järjestelmä alkoi Euroopassa murtua 

usean maan päätyessä joko devalvoimaan tai kelluttamaan valuuttansa.65 Simon Hix ja Bjørn 

Høyland toteavat EMS:n kriisiytymisen myötä käyneen pian ilmeiseksi, etteivät kaikki EMU-

hakijamaat tulisi saavuttamaan konvergenssikriteereitä asetettuun määräaikaan mennessä. Tilanne 

sai kuitenkin jäseniksi pyrkivien maiden hallitukset ryhtymään entistä päättäväisempiin 

talouspoliittisiin toimiin rahaliittoon liittymiseksi. Lisäksi Hix ja Høyland viittaavat talous- ja 

rahaliiton käynnistämisen sisältäneen lopulta useita poliittisia kompromisseja, joiden pohjalta EU-

maiden hallitukset antoivat tukensa komission ehdotukselle EMU:n kolmannen vaiheen 

aloittamisesta 11 jäsenmaalla vuoden 1999 alussa. Tässä yhteydessä Kreikka jäi ainoaksi maaksi, 

joka olisi halunnut liittyä mukaan jo ensimmäisten maiden joukossa, mutta joka hyväksyttiin 

jäseneksi vasta vuonna 2001.66 

Arvioitaessa EMU:n käynnistymistä poliittisen päätöksenteon näkökulmasta ovat muun muassa 

valtiovarainministerinä vuosina 1996–2003 toiminut Sauli Niinistö (kok) sekä tuolloinen 

valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm todenneet, että kun aikanaan EMU-

hakijamaat alkoivat huomattavasti vahvistaa julkista talouttaan päästäkseen mukaan ensimmäisten 

joukossa, oli näin luja päättäväisyys euroalueen muodostamiseksi aikataulussa tullut lopulta 

yllätyksenä sekä Euroopalle että muulle maailmalle. He arvioivatkin eurooppalaisen poliittisen 

tahdon olleen tuolloin vahvempaa kuin EMU-prosessin osalliset ehkä itsekään osasivat odottaa. 

Niinistö ja Åkerholm katsovat poliittisen tahdon takana olleen varmasti aitoa uskoa uuden valuutta-

alueen etuihin, mutta yhtä lailla päätöksentekoon vaikuttaneen havainto siitä, että euro toimisi 

samalla mittarina kansallisille talouksille pitkään jatkuneen taloudellisen epävakauden jäljiltä. Tällä 

tavoin ymmärrettynä maiden EMU-kelpoisuus alkoi nousta poliittisessa mielessä itseisarvoksi.67 
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Vielä ennen EMU:n kolmannen vaiheen varsinaista aloittamista nousi eurooppalaisessa 

keskustelussa esille tarve julkisten talouksien kurinalaisuutta koskevien Maastrichtin sopimuksen 

määräysten täsmentämisestä ja tehostamisesta, mihin oli vaikuttamassa erityisesti Saksan vaatimus 

vakaussopimuksen luomisesta. Neuvottelut EMU:n talouspoliittisen kurinalaisuuden tehostamiseksi 

johtivat lopulta kolmiosaisen vakaus- ja kasvusopimuksen hyväksymiseen vuonna 1997, missä 

linjattiin muun muassa julkisten talouksien valvonnasta sekä liiallisia budjettialijäämiä koskevan 

menettelyn tehostamisesta. 2000-luvulla on sittemmin alkuperäisen vakaus- ja kasvusopimuksen 

linjauksiin tehty edelleen muutoksia sekä tarkennuksia.68 Kun kolmanteen vaiheeseen siirtyminen 

lopulta koitti vuoden 1999 alussa, oli osallistuvien jäsenmaiden valuuttakurssit kiinnitetty euroon ja 

rahapoliittinen päätöksenteko siirtyi kansallisilta elimiltä ylikansalliselle Euroopan 

keskuspankkijärjestelmälle, jolle myös Suomen Pankin toiminta alistettiin. Samalla euro korvasi 

vuonna 1979 perustetun Euroopan valuuttayksikkö ecun, jolloin ecu-tilivaluutan laskennallinen 

arvo siirtyi samanarvoisena euron valuuttakurssiksi.69 

Esko Antola ja Olli Rehn painottavat Suomen EU-jäsenyyden kohdalla merkityksellisenä sen 

ensimmäisten vuosien osumista vaiheeseen, jolloin integraatio oli syventymässä erityisesti 

perustettavan talous- ja rahaliiton myötä.70 EU-jäsenyyden yhteydessä Suomi olikin samalla 

liittynyt suoraan EMU:n toiseen vaiheeseen. Tosin myös EMU:sta oli jo tuolloin käyty kansallisesti 

verraten aktiivista keskustelua, mutta Raunio ja Wiberg eivät näe tästä aiheutuneen merkittäviä 

ongelmia EU-jäsenyysneuvotteluille, sillä Suomi oli neuvotteluissa sitoutunut kaikkiin Maastrichtin 

sopimuksen velvoitteisiin ilman minkäänlaisia erityisvaraumia. Lisäksi EU-kansanäänestyksessä he 

korostavat jäsenyyden kannattajilla olleen puolellaan kolme huomattavaa etua. Ensinnäkin 

poliittisesta eliitistä Ahon hallitus, suurin oppositiopuolue sdp sekä presidentti Koivisto – kuten 

myös häntä virassa seurannut presidentti Martti Ahtisaari – olivat yksiselitteisesti jäsenyyden 

kannalla. Toiseksi pääosa sanomalehdistä asettui avoimesti tukemaan jäsenyyttä, ja kun lopulta 

vielä merkittävimmät etujärjestöt sekä suuryritykset ryhtyivät lobbaamaan jäsenyyden puolesta, 

toteavat Raunio ja Wiberg jäsenyyden kannattajien voimavarojen olleen näin moninkertaiset 

verrattuna jäsenyyttä vastustaneisiin.71 

Yleisesti ottaen jäsenyyden alkuvuosina Raunio viittaa suomalaisessa puoluekentässä vallinneen 

verraten laajan konsensuksen kansallisen EU-politiikan suhteen, ja toisaalla vaihtoehtopolitiikan 

                                                           
68 Tarkemmin De Grauwe 2014, 213–215 sekä Wacker 2009, 126–131. 
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26 
 

mahdollisuuksia ovat olleet rajoittamassa laajat enemmistöhallitukset sekä suomalaiselle 

poliittiselle kulttuurille ominainen korporatistisuus, jossa etujärjestöjen asema politiikan 

valmistelussa on ollut keskeinen.72 

Sixten Korkman puolestaan arvioi 1990-luvun integraatiota koskevan päätöksentekomenettelyn 

olleen yhtenä selittävänä tekijänä sille EMU-kritiikille, jota esiintyi jo aikanaan päätöstä tehtäessä ja 

joka on noussut uudelleen esiin 2010-luvulla eurokriisin yhteydessä. Kun Lipposen ensimmäinen 

hallitus linjasi Maastrichtin sopimuksen velvoittavan Suomea tavoittelemaan jäsenyyttä EMU:ssa, 

voidaan sitä Korkmanin mukaan pitää merkittävänä muutoksena aiempaan Ahon hallituksen 

näkemykseen, jossa EMU esitettiin vielä EU-jäsenyyttä haettaessa jokseenkin epävarmana 

tulevaisuuden hankkeena. EMU-jäsenyydestä ei enää järjestetty kansanäänestystä, vaan eduskunta 

päätti asiasta valtioneuvoston tiedonannon pohjalta. Kun EU-jäsenyyteen verrattuna EMU-päätös 

tapahtui tällä tavoin matalammalla poliittisella profiililla, viittaa Korkman sen olleen ratkaisuna 

sikäli ongelmallinen, että EMU-politiikasta näyttää sittemmin muodostuneen suomalaista poliittista 

kenttää jakava kysymys.73 

2.2. Eduskuntapuolueiden puolueideologinen suhtautuminen 

Euroopan integraatioon 

Ideologian Olavi Borg toteaa käsitteenä varsin laaja-alaiseksi, miltä osin hän katsoo politiikan 

tutkimuksen useasti omaksuneen asiassa käytännöllisen, vaikkakin jossain määrin pelkistetyn 

kannan: ideologialla tarkoitetaan tällöin joukkoa mielipiteitä, uskomuksia ja arvoja, jotka yhdessä 

muodostavat rakenteellisen kokonaisuuden ja joihin poliittisen ryhmän voidaan nähdä perustavan 

toimintansa74. Käsityksenä tämä kytkeytyy edelleen Rudolf Heberlen esittämiin näkemyksiin 

poliittisille puolueille tyypillisestä ideologiasta kokonaisuutena, johon sisältyy kannatettujen 

arvojen, näkemysten ja teorioiden ohessa myös strategisia ja taktisia periaatteita poliittisen 

toiminnan pohjaksi75. Esa Reunasen ja Pertti Suhosen mukaan ideologian voidaankin ajatella 

rakentuvan jonkin yhteiskunnallisen toimijan tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi sekä 

toisaalta sisältävän ajettavien arvojen ja intressien lisäksi omanlaiset todellisuutta koskevat 

uskomukset76. 
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Lisäksi Reunanen ja Suhonen katsovat Borgin lailla aiheelliseksi erottaa käsitteinä toisistaan 

laajemmin ymmärrettävissä oleva poliittinen ideologia ja tätä suppeampi puolueideologia, sillä 

yksittäisen puolueen ideologia voi perustua useamman poliittisen ideologian pohjalle, jolloin myös 

samasta poliittisesta ideologiasta kumpuavia piirteitä on mahdollista löytää useammasta 

puolueideologiasta.77 

Puolueiden ideologisista rakenteista Rauli Mickelsson katsoo puolestaan olevan erotettavissa 

ydintotuus-, intressi- ja arvoideologisia elementtejä. Näistä ydintotuusideologian hän esittää 

lähtevän olettamuksesta, jossa puoluetoiminnan lähtökohtana on tietyn ydintotuuden tiedostaminen, 

mistä käsin määritellään toimintasuunnitelma harjoitettavalle politiikalle. Tällöin siitä seuraava 

poliittinen ajattelu voi ilmentää omanlaistaan ehdottomuutta, etenkin jos ydintotuudeksi koettua 

asiaintilaa asetutaan vastustamaan tai haastamaan. Intressi-ideologiaan sisältyvänä 

taustaolettamuksena taas nähdään eri ryhmien vastakkaisten intressien olemassaolo ja siten tarve 

kamppailla omien ryhmäetujen puolesta. Intressi-ideologisiin lähtökohtiin nojaavan ajattelun 

Mickelsson viittaa näin osaltaan provosoivan yhteiskuntaryhmien eriytymistä ja 

vastakkainasettelua. Sitä vastoin arvoideologiassa ei pyritä nostamaan yksittäisiä eturyhmiä esiin, 

vaan tavoitteena on vedota kaikkiin niihin yksilöihin, jotka jakavat yhtenevät arvot puolueen 

kanssa. Ydintotuusideologian ehdottomuuteen verrattuna arvoideologiset painotukset näin ollen 

suhteellistavat koettua näkemystä totuudesta.78 Ideologisten elementtien painotuksiin liittyen Heikki 

Paloheimo viittaa puolueiden identiteettien muuttuneen ajan mittaan tavalla, jossa useimpien 

puolueiden toiminnassa ryhmäsamaistumiseen viittaava retoriikka on vähentynyt, ja puolestaan 

tiettyihin arvoihin identifioitumista on pyritty tuomaan esille aiempaa voimakkaammin79. 

Julkisesti julistetut päämäärät eivät luonnollisesti kuitenkaan aina vastaa puolueen käytännön 

poliittisia tavoitteita. Heberle toteaa poliittisten ohjelmien ja tavoitteiden olevan tyypillisesti 

tarkoituksella muotoiltu niin suurpiirteiseen tyyliin, että niitä kannattamaan kyettäisiin saamaan 

myös ne, jotka eivät muuten välttämättä hyväksyisi liian yksityiskohtaisesti esitettyjä tavoitteita ja 

toimenpiteitä. Riittävän epätarkka ohjelma antaa siten tarvittaessa tilaa tulkinnalle, eikä toisaalta 

myöskään ennalta poissulje tai karkota tiettyjä äänestäjäryhmiä.80 Reunanen ja Suhonen jakavatkin 

puolueideologian edelleen sekä ohjelmalliseen että puolueen käytännön toimintaan kytkeytyvään 

tasoon: siinä missä puolueiden ohjelmallinen taso jää tavanomaisesti melko yleisluontoiseksi ja 
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abstraktiksi, ovat puolueideologiset elementit konkreettisemmin nähtävissä eduskuntakeskusteluissa 

ja -äänestyksissä, jolloin on myös mahdollista havaita eroja ohjelmallisten linjausten ja varsinaisen 

äänestyskäyttäytymisen välillä – etenkin jos kyse on hallituskoalitioon kuuluvasta puolueesta81. 

Suomalaisten puolueiden kohdalla Paloheimo viittaa demokratiaa, talousjärjestelmää ja 

hyvinvointivaltiota koskevien käsitysten lähentyneen toisiaan viime vuosikymmeninä. Tästä 

yhdenmukaistumisesta huolimatta hän kuitenkin korostaa puolueiden yhä eroavan toisistaan niin 

keskeisten arvojen, yhteiskunnan toimintaperiaatteita koskevien uskomusten kuin tärkeimpien 

poliittisten tavoitteiden osalta.82 Suomalaisesta puoluejärjestelmästä Paloheimo nostaa esiin 

seitsemän puolueita jakavaa ristiriitaulottuvuutta, jotka jaottelultaan pohjautuvat Arend Lijphartin 

esittämään seitsemänkohtaiseen malliin83. Suomalaista puoluekenttää jakavia poliittisia aiheita 

Paloheimo kuvaa vastapareilla: vasemmisto – oikeisto, kasvukeskukset – syrjäseudut, kansallinen 

suuntautuminen – kansainvälinen suuntautuminen, suomenkieliset – ruotsinkieliset, 

yhtenäiskulttuuri – moniarvoisuus, eliitti – kansa sekä ekologiset arvot – kasvu ja kulutus84. 

Keskityttäessä näistä kansallisen ja kansainvälisen suuntautumisen tarkasteluun esittää Paloheimo 

kyseisellä ulottuvuudella tapahtuneen merkittävän murroksen 1990-luvulla. Neuvostoliiton hajottua 

poliittinen paine ulkopoliittisen keskustelun yhdenmukaisuudesta on vähentynyt ja toisaalta 

Suomen EU-jäsenyyden myötä puolueiden linjaerot ulkopolitiikassa ovat tulleet aiempaa 

korostetummin esille. Esimerkiksi puolueiden vuoden 2007 periaateohjelmiin perustuvassa 

tarkastelussa Paloheimo katsoo perussuomalaisten erottuneen selkeästi muista eduskuntapuolueista 

kriittisellä suhtautumisellaan kansainvälistymiseen. Sitä vastoin keskusta, rkp ja 

kristillisdemokraatit suhtautuivat ohjelmissaan muita puolueita myönteisemmin kansainväliseen 

vuorovaikutukseen. Kokoomuksen ohjelmassa puolestaan korostuivat muita puolueita vahvemmin 

globalisaatiokehityksen myönteiset vaikutukset markkinataloudelle. Sen sijaan sdp, 

vasemmistoliitto ja vihreät painottivat kansainvälisen yhteistyön merkitystä kansainvälistyneen 

markkinatalouden sääntelemiseksi. Lisäksi vihreät nostivat esille kansainvälisen yhteistyön 

tarpeellisuuden luonnonsuojelun tehostamiseksi, minkä ohessa sekä vihreät että rkp korostivat 

ohjelmissaan kansainvälistä vastuuta ihmisoikeuskysymyksissä. Verrattaessa 1990-luvun alussa 

vallinneeseen tilanteeseen Paloheimo toteaa erityisesti keskustan suhtautumisen 

kansainvälistymiseen muuttuneen ratkaisevalla tavalla EU-jäsenyyden myötä; puolue on 

                                                           
81 Reunanen ja Suhonen 2009, 330–331. 
82 Paloheimo 2008, 28. 
83 Tarkemmin Lijphart 1999, 78–87. 
84 Paloheimo 2008, 37–38. 



 

29 
 

nykyisellään omaksunut linjan, missä korostuu aktiivinen kansainvälisen tason toiminta kansallisen 

maataloustuotannon edellytysten turvaamiseksi, kun vielä ennen unionijäsenyyttä keskusta oli 

esittänyt vaatimuksia suomalaisen tuotannon suojaamiseksi kansainväliseltä kilpailulta.85 

Euroopan integraatio ja globalisaatiokehitys merkitsivät toisaalta ylikansallisten politiikan teon 

paikkojen syntymistä EU:n toimielinten tullessa 1990-luvulla perinteisten puolueiden toiminnan 

piiriin86. Integraation tuoman muutoksen osalta Raunio kiinnittää merkittävänä seikkana huomiota 

kansallisten puolueiden historiaan: kun puolueista valtaosa on perustettu jo integraatiota 

edeltäneenä aikana, perustuvat tällöin myös niiden puolueideologiat ja kannattajien intressit 

lähtökohtaisesti kansallisen politiikan jakolinjoille Eurooppa-kysymysten sijaan87. 

Kysymys EU-jäsenyydestä jakoikin puolueita sisäisesti ja nostatti samalla vilkasta 

kansalaiskeskustelua. Puolueista Raunio viittaa kokoomuksen, rkp:n ja sdp:n omaksuneen 

myönteisen kannan jäsenyyteen jo vuoden 1991 kuluessa.88 Unionijäsenyyttä hakeneen Ahon 

hallituksen Mickelsson puolestaan toteaa olleen tuolloin rakenteeltaan varsin poikkeuksellinen 

keskustan, kokoomuksen, rkp:n ja kristillisen liiton (nykyinen kristillisdemokraatit) koalitio. Tosin 

kristillinen liitto jättäytyi pois hallituksesta kesällä 1994 juuri EU:hun liittymistä koskeneiden 

erimielisyyksien vuoksi89. Lisäksi huomionarvoista on, että Ahon hallituksen tehdessä vuonna 1992 

päätöstä jäsenyyden hakemisesta, oli samanaikaisesti vielä päähallituspuolue keskustan sisälläkin 

asian suhteen erimielisyyttä. Tuolloisista oppositiopuolueista vasemmistoliitto jätti ottamatta 

jäsenyyteen kantaa ja vihreissä kannat jakautuivat, jäsenyyttä yksiselitteisesti vastustamaan 

asettuivat sitä vastoin smp90 sekä kesken hallituskautta oppositioon siirtynyt kristillinen liitto91. 

EU-jäsenyyden astuttua voimaan vuoden 1995 alussa järjestettiin samana keväänä eduskuntavaalit, 

minkä pohjalta muodostettiin sdp:n, kokoomuksen, vasemmistoliiton, rkp:n ja vihreiden koalitiosta 

koostuva Lipposen ensimmäinen hallitus. Vaikka suurista puolueista keskusta jäi tuolloin 

oppositioon ollen siellä aina vuoteen 2003 saakka, ei se vuosia 1995–2003 kestäneestä 

oppositioasemastaan huolimatta lähtenyt voimakkaasti haastamaan hallitusta EU-politiikassa. 

Raunio huomauttaa keskustan asettuneen vastustamaan Suomen EMU-jäsenyyttä vuoden 1997 

puoluekokouksessaan, mutta sitoutuneen silti kunnioittamaan eduskunnan kantaa asiasta 
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päätettäessä. Samalla keskusta oli ilmoittanut, että mikäli jäsenyys tulee hyväksytyksi 

eduskunnassa, ei puolue lähtisi tulevaisuudessa tavoittelemaan EMU-jäsenyydestä eroamista.92 

Lipposen ensimmäisen hallituksen esittäessä vuonna 1997 eduskunnalle EMU-selonteon talous- ja 

rahaliittoon liittymisestä asettuivat hallituspuolueista sdp, kokoomus sekä rkp tukemaan jäsenyyttä. 

Jäsenyyttä vastustamaan nousi oppositiopuolueista kristillinen liitto, ja keskusta puolestaan vaati 

asiasta järjestettäväksi kansanäänestystä. Sen sijaan hallituskoalitioon kuuluneet vihreät ja 

vasemmistoliitto eivät ottaneet jäsenyyteen yksiselitteistä kantaa93. Raunio katsoo EMU-

kysymyksen vuoksi vasemmistoliiton ja vihreiden joutuneen tässä hallituspuolueina vaikeaan 

tilanteeseen, sillä hallitus oli sitoutunut hakemaan talous- ja rahaliiton jäsenyyttä, mutta toisaalta 

tehtyjen kyselytutkimusten valossa kummankin puolueen kannattajien enemmistö vastusti EMU:un 

liittymistä. Molemmat puolueista kuitenkin päätyivät tahoillaan ratkaisuihin, joissa asettuivat EMU-

jäsenyyden kannalle, ja puolueiden voidaan sanoa tästä lähtien pääosiltaan säilyttäneen 

integraatiomyönteisen linjansa94. 

Vaikka EU-politiikka on politiikan sektorina lähtökohtaisesti ollut miellettävissä kansainvälisen 

ulottuvuutensa kautta, huomauttavat Tapio Raunio ja Juho Saari EU:n tuomien vaikutusten 

kokonaistarkastelun olevan nykyisellään yhä haasteellisempaa. Jäsenmaiden kansallisen politiikan 

ja unionitason politiikan ollessa laaja-alaisesti sidoksissa, vaikuttavat ne tässä keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa alituisesti toinen toisiinsa. Tämänkaltaisesta politiikan eurooppalaistumisesta ei 

kuitenkaan heidän mukaansa ole seurannut kansallisten ja puoluepoliittisten etujen katoamista, vaan 

pikemminkin jäsenmaat sovittavat kansallisia intressejään yhteen aiempaa avoimemmassa 

toimintaympäristössä unionin puitteissa. Kun kansalliset edut kytkeytyvät näin yhä vahvemmin 

yhteen EU-päätöksenteon kanssa, heijastuvat tästä omat vaikutuksensa myös jäsenmaiden 

puolueiden ja hallitusten toimintaan. Raunio ja Saari toteavatkin, että keskeisistä kansallisista 

puolueista Euroopassa yksikään ei voi nykytilanteessa luoda poliittista ohjelmaansa tavalla, jossa 

jätettäisiin huomiotta EU-politiikan ulottuvuus.95 

Tältä osin Mickelsson nimeääkin poliittisiin ohjelmiin ja puolueideologioihin keskeisesti 

vaikuttavaksi elementiksi niin sanotun ajan ideologian, kulloisellekin ajanjaksolle tyypillisen 

taustadiskurssin, mihin kytkeytyvät ajalle ominaiset ymmärtämisen ja merkityksellistämisen tavat. 

Vaikka puolueiden ideologinen ydin ja identiteetti ovat suurimmalta osin säilyneet entisellään, 
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pyrkivät puolueet silti aina uudelleen arvioimaan ja mukauttamaan omia ideologisia lähtökohtiaan, 

mikäli laajemmin ymmärretyssä ajan ideologiassa ja yhteiskunnallisessa diskurssissa ilmenee 

merkittäviä muutoksia.96 

Tosin huolimatta siitä, että puoluejärjestelmää kuvataan ja puolueita erotellaan toisistaan 

tavanomaisesti juuri ideologisten ulottuvuuksien pohjalta, löytyvät samat ristiriitaulottuvuudet yhtä 

lailla useimpien puolueiden sisältä. Suomalaisen vaalijärjestelmän ollessa henkilökeskeisyyteen 

painottuva, on se puoluekilpailun kannalta merkinnyt käytännössä sitä, että puolueet tarkoituksella 

suunnittelevat vaalien ehdokaslistoistaan aatteellisesti epäyhtenäisiä mahdollisia äänestäjiä silmällä 

pitäen. Tämän seurauksena puolueiden eduskuntaryhmät voivatkin koostua ideologisesti 

moninaisesta edustajajoukosta, mikä EU-politiikan kohdalla on näkynyt muun muassa siinä, että 

EU-jäsenyysaikana erityisesti keskustan, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien 

eduskuntaryhmiin on kuulunut edustajia, jotka ovat suhtautuneet integraatioon puolueensa 

ilmoittamaa linjaa varauksellisemmin.97 

Yleisesti ottaen Raunio arvioi silti Suomessa vallinneen verraten laajan puoluepoliittisen 

konsensuksen integraatiomyönteisestä EU-politiikan linjasta, vaikkakin yksittäiset EU-kysymykset 

ovat ajoittain nostaneet esiin huomattaviakin puolueiden sisäisiä näkemyseroja. Kuitenkaan mikään 

kansallisista puolueista ei ole asettanut tavoitteekseen eurooppalaista liittovaltiota. Ainoastaan 

vihreiden tekemien linjausten Raunio viittaa tietyiltä osin poikenneen muiden puolueiden 

kansallisvaltion asemaa korostavasta retoriikasta. Sitä vastoin eduskuntapuolueista ainoana selkeästi 

euroskeptisenä puolueena on näyttäytynyt kansallisia arvoja ideologiassaan korostava 

perussuomalaiset, mutta sekään ei ole asettanut päämääräkseen varsinaista EU:sta eroamista.98 

Toisaalta alituisella hallitusvastuun tavoittelulla ja konsensuspyrkimyksillä voidaan katsoa olleen 

omat vaikutuksensa puolueideologioiden samankaltaistumiseen. Koska kaikki eduskuntapuolueista 

ovat lähtökohtaisesti hallituskelpoisia, ja puolueet myös säännönmukaisesti ilmoittavat vaalien alla 

päämääräkseen tulevassa hallituksessa mukanaolon, ovat puolueet siten hallituspaikkansa 

varmistamiseksi voineet päätyä poliittisiin ratkaisuihin ja kompromisseihin, jotka ovat ideologisesti 

etäännyttäneet niitä varsinaisen kannattajakuntansa näkemyksistä.99 

                                                           
96 Mickelsson 2007, 327. 
97 Paloheimo, Reunanen ja Suhonen 2005, 288, Raunio 2008, 188 sekä Reunanen ja Suhonen 2009, 330. Tarkemmin 
Paloheimo, Reunanen ja Suhonen 2005, 274–287. 
98 Raunio 2008, 186–188 ja 191. 
99 Emt, 188–189. 
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Kaiken kaikkiaan integraatio on Raunion ja Saaren mukaan osoittautunut vaikeaksi kysymykseksi 

kansallisille puolueille, jotka ovat edelleen EU-politiikan osalta sisäisesti vähemmän yhtenäisiä 

kuin esimerkiksi vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella. Lisäksi he viittaavat integraatioon 

suhtautumisen kohdalla puolueiden ja niiden kannattajakunnan välisten näkemyserojen100 vain 

kasvaneen aiempaan nähden. Näin ollen Raunio ja Saari pitävät Suomen kohdalla varsin 

johdonmukaisena puoluepoliittista ilmiötä, jossa perinteiset puolueet ovat pyrkineet välttelemään 

julkista keskustelua EU-politiikasta kokiessaan sen mahdollisesti kannatukselleen haitallisena. Kun 

muut puolueet ovat pitäneet tällä tavoin matalampaa profiilia EU-asioissa, on sitä vastoin 

perussuomalaiset pitkälti ainoana eduskuntapuolueena toistuvasti vedonnut äänestäjiin 

integraatioteemoilla. Mikäli ei oteta huomioon eurokriisin osakseen saamaa poikkeuksellisen suurta 

näkyvyyttä kevään 2011 eduskuntavaaleissa, ovat muutoin EU-jäsenyysaikana pidettyjen 

eduskuntavaalien keskeiset asiakysymykset nousseet suuressa määrin kansallisen politiikan 

agendalta, eivätkä integraatioaiheet ole saaneet merkittävää huomiota. Sittemmin 2010-luvun 

tapahtumien valossa voidaankin Raunion ja Saaren mukaan pitää ymmärrettävänä eurokriisin 

nostattamaa Euroopan integraation uudenlaista politisoitumista, sillä kussakin jäsenmaassa 

hallituspuolueet ovat useaan otteeseen joutuneet puolustamaan poliittisesti vaikeiksi koettuja 

talouden vakauttamistoimia.101 

2.3. Talouskriisi puhkeaa euroalueella 

EMU:n ja euroalueen tähänastisen historian Korkman hahmottaa jakautuvan kahteen kauteen, joista 

ensimmäinen sijoittuu heti EMU:n käynnistymistä vuonna 1999 seuranneelle, noin vuosikymmenen 

mittaiselle jaksolle, joka on mielletty kehitykseltään suotuisaksi nopean talouskasvun ajaksi. Hän 

viittaa kyseisenä aikana inflaation pysyneen matalana, EKP:n saavuttaneen luottamuksen niin 

kansalaisten kuin markkinoiden piirissä, elintason kohonneen, työttömyyden alentuneen sekä 

tuotannon kasvaneen nopeasti useimmissa jäsenmaissa. Tämä ajanjakso kuitenkin päättyi 

eurokriisin mukanaan tuomaan murrokseen ja uudenlaiseen epävakauden aikaan, minkä ajallisesti 

voidaan nähdä lähteneen liikkeelle vuonna 2008 Yhdysvalloissa puhjenneesta ja sittemmin 

globaaliksi laajentuneesta finanssikriisistä.102 

                                                           
100 Jäsenmaiden kansallisten puolueiden ja äänestäjien EU-ulottuvuutta koskevia näkemyseroja sekä näissä 
tapahtunutta muutosta vuosien 2004 ja 2009 europarlamenttivaaleissa ovat tutkineet Mikko Mattila ja Tapio Raunio. 
Tarkemmin Mattila ja Raunio 2012, 598 ja 602–603. 
101 Raunio ja Saari 2013, 162. Myös Raunio 2008, 194 ja 203. 
102 Alun perin kesällä 2007 Yhdysvaltojen asuntorahoitusta koskeneet pelot lähtivät leviämään markkinoilla ja muun 
muassa riskialttiiksi paljastuneista asuntoluotoista alkoi koitua huomauttavia tappioita niitä myöntäneille 
rahoituslaitoksille. Laajamittaisena globaali finanssikriisi puhkesi syyskuussa 2008 Yhdysvaltojen viranomaisten 
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Ulrich Beck katsoo eurokriisin aiheuttaneen Euroopan integraatiokehitykseen hetkittäisen 

katkoksen ja valtatyhjiön omaisen tilan, mikä toi samalla kasvavaa epävarmuutta päätöksenteon 

prosesseihin. Tosin Beck ei sinällään pidä EU:n historian kannalta mitenkään poikkeuksellisena 

sitä, että integraatiossa on ilmennyt ristiriitoja tai konflikteja, pikemminkin päinvastoin: 

integraatiokehitys jo itsessään on pitkälti seuraamusta juuri neuvotteluiden ja sovitteluiden kautta 

saavutetusta yhteisymmärryksestä. Sen sijaan uudenlaiseksi tilanteen eurokriisissä on tehnyt hänen 

mukaansa se, että yhteistä talous- ja rahaliittoa vuodesta 2010 lähtien kohdanneet ongelmat ovat 

osoittautuneet niin merkittäviksi ja perustavanlaatuisiksi, ettei niitä vastaan ollut heti kriisin alussa 

olemassa ennalta luotuja ja toimiviksi osoittautuneita strategioita, neuvottelumekanismeja tai 

instituutioita.103 Esimerkiksi keväällä 2010 hyväksytyn Kreikan ensimmäisen lainaohjelman Kaarlo 

Tuori huomauttaakin perustuneen paljolti oikeudelliseen – kuten varmasti myös poliittiseen – 

improvisointiin. Tuolloin rahoitusapua päädyttiin antamaan muiden jäsenvaltioiden myöntäminä 

lainoina, joita kokonaisuutena hallinnoitaisiin lainanantajien keskenään sekä Kreikan kanssa 

solmimien sopimusten mukaisesti104. 

Ennalta laadittujen suunnitelmien ja institutionaalisten tekijöiden puuttuessa äkillisiä kriisejä 

voidaan lisäksi pyrkiä Heikki Patomäen mukaan käyttämään keinona eri toimintamahdollisuuksien 

toteuttamiseen, jolloin ne ovat väistämättä myös valtakamppailun hetkiä. Edelleen hän muistuttaa, 

ettei esimerkiksi rahoitus- ja velkakriisien kohdalla ole kyse johdonmukaisesti käyttäytyvistä 

luonnonilmiöistä, vaan ne ovat kokonaan ihmistoiminnan tuottamia. Lisäksi yksittäisten kriisien 

tarkkaa ajoitusta ja paikkaa voi olla vaikea – jollei jopa mahdotonta – ennakoida, ja vaikka aiempia 

yksittäisiä kriisejä koskevia aineistoja sekä selityskykyisiä teorioita olisikin saatavilla, ei sekään 

vielä yksin riitä. Keskeiseksi ongelmatekijäksi Patomäki nostaa tässä sen, että tulkinnat kriisien 

synnystä sekä talouden mekanismien toiminnasta säilyvät lopulta aina kiistanalaisina, jolloin eri 

toimijat voivat vaihtelevista syistä asettua tulkinnoissaan kilpailevien teorioiden taakse.105 

Hix ja Høyland esittävät jo eurokriisiä edeltäneen globaalin finanssikriisin asettaneen koko EMU-

järjestelmän testiin, miltä osin he viittaavat euromaiden hallitusten aluksi kääntyneen 

rahoitusmarkkinoiden puoleen vahvistaakseen kansallisia talouksiaan lainoituksen turvin. Näin 

meneteltäessä kävi kuitenkin samalla ilmeiseksi, että jatkossa useat maat saattaisivat ajautua 

vaikeuksiin velanhoitonsa suhteen – erityisesti Kreikan taloustilanteen kehittyminen alkoi herättää 

                                                                                                                                                                                                 
salliessa investointipankki Lehman Brothersin asettamisen selvitystilaan, minkä jälkeen paniikki laajeni nopeasti koko 
maailman finanssimarkkinoille. Korkman 2013, 72 ja 81–84. Tarkemmin Krugman 2013, 111–116. 
103 Beck 2013, 12 ja 47. 
104 Tuori 2013, 397. 
105 Patomäki 2012, 14–15 ja 120–121. 
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kasvavaa huolta.106 Globaalin finanssikriisin puhkeamisen jälkeisinä vuosina talousongelmien 

painopiste siirtyikin enenevässä määrin Eurooppaan, josta on ilmiönä sittemmin käytetty muun 

muassa eurokriisin, euroalueen velkakriisin ja Euroopan talouskriisin nimityksiä. Varsinaisen 

eurokriisin laukaisseena käännekohtana voidaan pitää Kreikan hallituksen syksyllä 2009 julkistamia 

tietoja, joista paljastui maan julkisen talouden olevan merkittävästi heikommassa tilassa kuin mitä 

oli tuohon saakka annettu ymmärtää.107 Toisaalta Patomäki viittaa globaalin finanssikriisin 

vaikutuksien alkaneen näkyä Euroopassa jo vuoden 2008 aikana, jolloin muun muassa EMU:un 

kuulumattomat maat Islanti, Unkari ja Ukraina olivat turvautuneet IMF:n hätälainoihin, minkä 

lisäksi myös monien eurooppalaisten pankkien asemaa oli jouduttu tukemaan.108 

Lokakuussa 2008 myös EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) kokoontui109 päättämään 

toimista kansainvälisen talouskriisin torjumiseksi Euroopassa, miltä osin ensisijaisiksi tavoitteiksi 

asetettiin eurooppalaisen finanssijärjestelmän vakauden ja luottamuksen säilyttäminen. Tämän 

varmistamiseksi jäsenmaiden taholla tuli väliaikaisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin keskeisten 

rahoituslaitosten tukemiseksi ja kansalaisten talletuksien suojelemiseksi. Tärkeänä periaatteena 

korostettiin jäsenmaiden veronmaksajien etujen turvaamista kriisintorjuntatoimissa. Kansainvälisen 

finanssikriisin johdosta myös euroalueen jäsenmaiden johtajat pitivät lokakuussa ensimmäistä 

kertaa maiden keskinäisen huippukokouksen110, jossa linjattiin euromaiden toimista 

rahoitusvakauden ylläpitämiseksi ja pankkisektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

Keväällä 2009 päätyi EU:n neuvosto osaltaan antamaan päätökset liiallisen – tasoltaan kolme 

prosenttia bkt:sta ylittävän – julkisen talouden alijäämän olemassaolosta Kreikassa, Irlannissa, 

Espanjassa sekä Ranskassa111. Näistä erityisesti Kreikan tila alkoi vuoden loppua kohden mentäessä 

näyttäytyä yhä vaikeampana maan todellisen alijäämän tason paljastuttua huomattavasti aiemmin 

ilmoitettua suuremmaksi. Marraskuussa 2009 Ecofin-neuvosto kehottikin jo Kreikkaa kiireellisiin 

toimiin, jotta luottamus sen julkisen talouden tilastotietoihin saataisiin palautettua112. Helmikuulle 

2010 tultaessa puolestaan euromaat ilmoittivat antamassaan julkilausumassa113, että ne ryhtyisivät 

tarvittaessa määrätietoisiin ja koordinoituihin toimenpiteisiin rahoitusvakauden turvaamiseksi 

euroalueella. 

                                                           
106 Hix ja Høyland 2011, 267–268. 
107 Korkman 2013, 83–84.  
108 Patomäki 2012, 71. 
109 Immediate responses to financial turmoil. Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (13930/08) 7.10.2008. 
110 Declaration on a concerted European action plan of the euro area countries 12.10.2008. 
111 Euroopan unionin neuvoston päätökset liiallisen alijäämän olemassaolosta Ranskassa (2009/415/EY), Kreikassa 
(2009/415/EY), Irlannissa (2009/416/EY) ja Espanjassa (2009/417/EY) 27.4.2009. 
112 Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (15572/09) 10.11.2009. 
113 Euroopan unionin valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuma 11.2.2010. 
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Edellä mainitun perusteella vuosien 2007–2009 kansainvälinen finanssikriisi ja pian tämän jälkeen 

puhjennut eurokriisi näyttäytyvätkin kahtena ajallisesti lähekkäisenä kriisinä, jotka on 

ylikansallisina ilmiöinä ymmärretty ennen kaikkea taloudellisen ja poliittisen ulottuvuutensa kautta. 

Näin ollen kriisien välillä on samalla useasti esitetty114 olevan selkeitä kytköksiä tai ainakin 

osittaisia syy-seuraussuhteita. Koska kuitenkin myös analysoitavassa välikysymysaineistossa 

otetaan kantaa tähän kysymykseen, vältetään tässä yhteydessä yksityiskohtaisemmin käsittelemästä 

kyseisten kriisien keskinäissuhdetta. 

Näistä kahdesta eurokriisin voidaan nähdä saaneen merkittävässä määrin enemmän huomiota 

suomalaisessa poliittisessa keskustelussa: vaikka Suomi oli esimerkiksi osallistunut jo vuosien 

2008–2009 ylikansallisiin lainoitustoimiin, joita oli laadittu globaalista talouskriisistä kärsineiden 

Islannin ja Latvian tukemiseksi, eivät nämä toimet olleet vielä herättäneet suurta keskustelua 

kansallisella tasolla115. Tilanne kuitenkin muuttui tältä osin ratkaisevasti huhtikuussa 2010, jolloin 

Kreikka ensimmäisenä euromaana päätyi pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien jälkeen jättämään 

muille jäsenmaille lainapyynnön hätärahoituksen saamiseksi. Kreikan lainapyynnön myötä 

eurokriisi kohosikin vuoden 2010 aikana nopeasti yhdeksi merkittävimmistä puheenaiheista 

poliittisella agendalla, ja oppositio päätyi jättämään ensimmäisen välikysymyksen kriisin johdosta 

hallitukselle maaliskuussa 2011. Tämä välikysymys toimii samalla alkupisteenä työssä käytettävälle 

tutkimusaineistolle. 

Kevään 2011 välikysymystä edeltäneisiin kriisin alkukuukausien tapahtumiin niin kansallisella kuin 

eurooppalaisella tasolla palataan vielä tarkemmin analyysiluvussa 8. Analyysiluku lähtee täten 

ajallisesti liikkeelle toukokuulta 2010, jolloin Euroopassa tehtiin Kreikalle myönnetyn ensimmäisen 

lainaohjelman ohessa myös muita huomattavia päätöksiä kriisintorjunnan jatkotoimia koskien.  

                                                           
114 Tarkemmin Beck 2013, 10, Korkman 2013, 89 sekä Krugman 2013, 176. 
115 Tarkemmin Leino ja Salminen 2013, 465. Valtiovarainministeriön muistio 29.1.2016. 
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3. TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa huomio keskittyy kokemassamme todellisuudessa 

vallitseviin diskursseiksi kutsuttuihin kielenkäytön ja merkityksellistämisen tapoihin, joiden 

katsotaan olevan erottamattomasti sidoksissa kielenkäytön funktioihin vuorovaikutustilanteissa.116 

Diskurssianalyysin Arja Jokinen määrittelee puolestaan pohjautuvan kiinnostukselle tutkia 

kielenkäytön lähtökohdista sosiaalisen todellisuuden rakentumista, mikä tutkimuksen kannalta 

merkitsee analysoitavan aineiston ottamista tutkimuskohteeksi sellaisenaan. Samalla 

tutkimussuuntauksessa korostuu näkemys, jonka mukaisesti toimijoiden käyttämät kielelliset 

resurssit ja vuorovaikutus ovat itsessään todellisuuden olennaisia osia.117 Käytännössä tämä 

merkitsee sitä, että ilmiöille ja tapahtumille ei diskurssianalyysin keinoin pyritä nimeämään 

lopullisia selityksiä tai syitä, vaan tutkimuskohteiksi otetaan ne tavat, joilla toimijat kyseisiä 

ilmiöitä kuvaavat.118 

Diskurssintutkimuksen peruslähtökohta kytkeytyy laajempaan sosiaalisen konstruktivismin 

teoreettiseen viitekehykseen, jolloin analyysin painopiste on vahvasti sidoksissa merkityksiin: 

millaisia merkityksiä ilmiö tutkittavassa aineistossa saa, miten nämä merkitykset muuttuvat ja mitkä 

merkitykset mahdollisesti puuttuvat kokonaan. Täten diskurssianalyysissa kiinnostuksen kohteeksi 

ei Sari Pietikäisen ja Anne Mäntysen mukaan muodostu niinkään se, mikä ilmiötä selittävistä 

versioista on lopulta ”totuudellisin”, vaan ennemmin se, minkälainen painoarvo ja yleinen 

hyväksyntä näillä eriävillä versioilla on koetun todellisuuden uskottavina selittäjinä.119 

Ajatuksen sosiaalisesta konstruktiivisuudesta voidaan nähdä pitävän sisällään samalla idean kielen 

heijastamattomuudesta, jonka mukaisesti kieltä ei koskaan tulisi olettaa yksiselitteiseksi 

todellisuuden kuvaksi. Vaikkei todellisuus tosin muodostukaan pelkistä kielellisistä merkityksistä, 

emme silti kykene käsittelemään kokemiamme ilmiöitä ilman, että tulisimme samanaikaisesti 

antaneeksi niille merkityksiä. Tämän seurauksena mahdollisuus täysin ”versiottomaan” 

todellisuuteen siirtymisestä näyttäytyy saavuttamattomana. Koska samaa aihepiiriä tai ilmiötä 

kyetään tarkastelemaan ja merkityksellistämään eri tavoilla, on kilpailevien esitysten ja 

perusteluiden taustalla väistämättä vaikuttamassa vaihtelevia sosiaalisia diskursseja. Tätä kautta 

tulisikin huomioida diskurssien olennainen rooli myös uusien kulttuuristen merkitysten luonnissa 

                                                           
116 Jokinen ja Juhila 1999, 71.  
117 Jokinen 1999, 38–39. 
118 Suoninen 1999, 18. 
119 Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 12–13 ja 167. 
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sen sijaan, että diskurssit koettaisiin lähtökohtaisesti vain ajallisesti aiempien käsitysten toisintajina 

tai ylläpitäjinä.120 

3.1. Diskurssianalyysin teoreettisia lähtökohtia 

Vaikka on useita tapoja ymmärtää diskurssin käsite, määrittelevät Fairclough ja Fairclough 

diskurssien olevan pohjimmiltaan kielellistä toimintaa tilanteissa, joilla on vaihteleva sosiaalinen 

kontekstinsa.121 Tavanomaisesti diskurssin käsitettä käytetäänkin juuri viittaamaan jokseenkin 

vakiintuneeseen kielenkäyttöön määrätyissä sosiaalisissa tilanteissa. Foucault’laisessa traditiossa 

diskurssien piirteinä puolestaan painottuvat niiden historiallisuus sekä institutionalisoituminen, ja 

foucault’laisittain termin diskurssi voidaan ymmärtää laajemmin tarkoittavan kunkin aikakauden 

kielenkäytössä ilmenevää senhetkistä aikalaisymmärrystä todellisuudesta.122 

Stuart Hall näkee diskursseissa olevan kyse tiedon tuottamisesta kielen välityksellä, jolloin myös 

diskurssi itsessään on seurausta vastaavanlaisista sosiaalisista käytännöistä. Kaikki sosiaaliset 

käytännöt kantavat osaltaan mukanaan jo aiemmin annettuja merkityksiä, jolloin näillä käytännöillä 

on aina olemassa diskursiivinen ulottuvuutensa. Kielen merkitys korostuu näin diskurssien 

muodostumisessa sekä niiden tuottamien merkitysten kautta, joita voidaan pitää arkisen 

tietoisuuden perustana. Diskursseilla, kuten kielellä yleensäkin, Hall viittaa olevan konkreettisesti 

ilmeneviä vaikutuksia: vallalla olevista diskursiivisista kuvauksista tulee ”tosia” käyttäjiensä 

keskuudessa. Tässä yhteydessä Hall nostaa niin ikään olennaiseksi seikaksi diskursseja ja valtaa 

koskevat kysymykset. Koska diskurssit tuovat esille aina omanlaisensa merkityksien ja tietoisuuden 

rakenteen, on Hallin mukaan perusteltua esittää kysymys siitä, voiko mikään diskurssi koskaan olla 

neutraali tai viaton.123 

Samoin Norman Fairclough toteaa, ettei kieltä voida mieltää vain ilmaisuksi tai heijastukseksi 

sosiaalisista käytännöistä, vaan se on itsessään kiinteä osa näitä käytäntöjä.124 Koska kielellisillä 

väittämillä tullaan aina luoneeksi merkityksiä maailmasta, joutuvat puhujat kannanotoissaan 

hyödyntämään niiden diskurssien aineksia, jotka kulloinkin ovat kulttuurisesti entuudestaan 

ymmärrettäviä.125 Näin kieli on toisaalta miellettävissä sosiaaliseksi resurssiksi, jonka rakentuminen 

                                                           
120 Jokinen ja Juhila 1999, 71, Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993, 20–21 sekä Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 51. 
121 Fairclough ja Fairclough 2012, 78. 
122 Jokinen ja Juhila 1999, 71 sekä Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 25–26. 
123 Hall 1999, 99–101. 
124 Fairclough 2001, 19. 
125 Suoninen 1999, 22. 
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perustuu jo olemassa olevan kielenkäytön varaan.126 Vaikka diskurssintutkimuksen näkökulmasta 

kielelliset ilmaukset eivät ole todellisuuden kuvia, eivät ne myöskään voi olla riippumattomia 

kuvastamastaan todellisuudesta. Merkitysten muodostumisen ja vakiintumisen kannalta ratkaisevaa 

on käsitteellistämistapojen välillä alati jatkuva kamppailu, minkä seurauksena ilmiöitä kuvaavista 

käsitteistä ja selitysmalleista osa kykenee lopulta saavuttamaan kielessä vahvemman aseman kuin 

toiset.127 Kokonaisuutena kielellisen merkityksellistämisen toimintalogiikka on Jokisen mukaan 

palautettavissa kahteen keskenään ristiriitaiseen tendenssiin: yhtäältä on löydettävissä todellisuutta 

järjestävä ja säilyttävä vakiinnuttamisen prosessi, mutta toisaalta tätä haastamassa on vallitsevia 

merkityksiä kyseenalaistava ja uusilla tulkinnoilla muuttamaan pyrkivä prosessi.128 

Peter L. Berger ja Thomas Luckmann taas kuvaavat kielen symbolisina rakennelmina, jotka 

kerryttävät ja siirtävät sukupolvelta toiselle niin sanottua yhteiskunnallista tietovarantoa. Tämän 

tietovarannon kertyminen on kuitenkin valikoituvaa, sillä kilpailevien käsitteellistämistapojen 

kamppailusta johtuen vain osa kielellisistä ilmaisuista kykenee säilymään selitysvoimaisina siinä 

missä osa korvautuu tai vähitellen unohtuu yhteisön kokemustodellisuudesta.129 Tähän liittyen 

Kenneth J. Gergen korostaakin, että mikäli kielen kulttuurisena jatkumona mielletään tuovan tällä 

tavoin menneisyyden osaksi nykyhetkeä, ja nykyhetken puolestaan muovaavan tulevaa, tulisi 

huomiota tällöin kohdistaa ennen kaikkea tapoihimme puhua ja kirjoittaa koetuista ilmiöistä.130 

Diskurssit eivät silti ole toisistaan irrallisia tai suljettuja järjestelmiä, vaan Hall esittää niiden välillä 

vallitsevan keskinäissuhteita sekä toisaalta merkittäviä eroavaisuuksiakin.131 Niinpä koska tahansa 

toimijat sosiaalisella käyttäytymisellään uusintavat tai tulkitsevat yksittäistä diskurssia, tulevat he 

väistämättä ottaneeksi vaikutteita toiminnalleen myös muista ympäröivistä diskursseista ja 

sosiaalisista rakenteista. Kun taas sosiaalisten rakenteiden säilyvyys ja uusiutuminen ovat vahvasti 

sidoksissa diskursseissa tapahtuviin muutoksiin, ovat diskurssit näin ymmärrettynä ensinnäkin 

tuotosta sosiaalisista rakenteista, mutta yhtä lailla myös tuottamassa näitä rakenteita.132 

Tässä yhteydessä Norman Fairclough painottaa kielellisen aktiivisuuden ja luovuuden merkitystä, 

sillä diskurssit eivät synny itsestään ikään kuin mekaanisesti, vaan niiden pysyvyys sekä 

vaihtelevuus perustuvat lopulta arkiselle kielenkäytölle ja siinä ajan myötä ilmeneville muutoksille. 
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Diskursiiviset ainekset ovat siis miellettävissä toimijoille potentiaalisina kielellisinä resursseina, 

mutta vasta niiden tosiasiallinen hyödyntäminen ja toisto kielenkäytössä luovat perustan diskurssien 

jatkuvuudelle.133 Tämän jatkuvuuden mukaisesti kielelliset esitykset kytkeytyvät kontekstissaan 

aina jollain tasolla aikaisempiin esityksiin sekä laajempiin historiallisiin kehityskulkuihin.134 

Etenkin Michel Foucault korostaa diskurssien olevan läpikotaisin historiallisia, todeten niiden 

olevan historian katkelmia, ykseyttä ja epäjatkuvuutta historiassa itsessään. Samalla tulisi hänen 

mukaansa tiedostaa, ettei ole olemassa mitään ideaalista diskurssia, joka olisi viimeinen tai ajaton. 

Diskurssit eivät myöskään toteuta mitään historian sanelemaa tehtävää tai sisällä teleologisia 

piirteitä – niinpä ne ovat aina ”täydellisiä” ilmenemishetkellään.135 

Diskurssit näin ollen realisoituvat kielenkäytössä, mutta kantavat silti mukanaan aina ajallis-

historiallista ulottuvuuttaan, mistä johtuen kielellisten esitysten voiman arvioiminen voi olla 

yksilölle haastavaa oman aikakautensa perspektiivistä.136 Palonen toteaakin historiallisesti kunkin 

ajanjakson totena pidetyistä tai selitysvoimaltaan parhaiksi uskotuista ajattelumalleista 

muodostuvan kieleen omanlaisiaan muotteja, jotka jälkikäteen tarkasteltaessa näyttäytyvät 

erottuvina ilmauksina, mutta joita kuitenkin aikanaan on toisteltu ja joihin on vedottu mitä 

erilaisimmissa yhteyksissä.137 

Diskurssien ollessa perimmiltään ajattelu- ja puhetapoja esittää jokin kohde tai aihe, Hall 

huomauttaa, ettei tältä osin kysymys tarkasteltavan diskurssin totuudellisuuden asteesta ole yhtä 

tärkeä kuin kysymys siitä, onko kyseisellä diskurssilla lopulta käytännön vaikutuksia.138 Poliittisen 

toiminnan kohdalla Fairclough ja Fairclough viittaavat päätöksenteon perustuvan aina jossain 

määrin vaillinaiselle informaatiolle, mikä osaltaan tuo toimintaan epävarmuus- ja riskitekijöitä. Niin 

sanottu järkeily ei välttämättä johdata poliittisia toimijoita automaattisesti tiettyihin ratkaisuihin. 

Päätöksenteossa ennakoivan harkinnan ja toimenpiteisiin ryhtymisen välillä on tällöin nähtävissä 

kuilu, mikä ei ole yksiselitteisesti ylitettävissä rationaalisen toiminnan keinoin.139 Niinpä 

esimerkiksi muodollisesta logiikasta poiketen on kielellisessä argumentaatiossa toisilleen 

vastakkaisten väitteiden silti mahdollista olla samanaikaisesti ”järkeviä”. Huomiota tulisikin 

                                                           
133 Ibid. 
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vastaavanlaisissa tilanteissa kiinnittää siihen, millä tavoilla eriäviä väittämiä tehdään uskottaviksi ja 

luodaan sitoutumista niihin.140 

Foucault pitää tässä ensiarvoisen tärkeänä kielessä valmiina näyttäytyvien käsitteiden, kytköksien ja 

ryhmityksien kyseenalaistamista. Metodologisen ankaruuden vuoksi olisi hyväksyttävä, että ollaan 

tekemisissä ainoastaan hajanaisen tapahtumajoukon kanssa, jonka kieli ja diskurssi ovat 

järjestäneet. Vaikka diskurssien kautta tuttuina ilmenevät säännöt ja periaatteet koettaisiin 

hyväksyttävinä tosiasioina, ei niiden voida sanoa edustavan mitään universaalisti tunnistettavia 

piirteitä. Foucault’n mukaan onkin tunnustettava, että tavanomaiset käsitteelliset rakennelmat, kuten 

talous tai politiikka, eivät sellaisenaan voi toimia objektiivisina lähtökohtina, joista voisimme 

huoletta lähteä asettamaan jatkokysymyksiä.141 

Tutkielmassani tarkastelu kohdistuu nimenomaan politiikan diskursseihin, joiden piirteissä 

korostuvat erityisesti argumentatiivisuus ja kilpailullisuus. Kielellisinä resursseina diskurssit 

tarjoavat poliittisen retoriikan käyttöön muun muassa premissejä, tarkastelunäkökulmia sekä syy-

seuraussuhteita, joiden pohjalta argumentointia on mahdollista lähteä rakentamaan. Kuten 

Fairclough ja Fairclough asian ilmaisevat; poliittisten toimijoiden on mahdollista ammentaa 

diskurssien aineksista syitä ja hyväksyntää ajamalleen toiminnalle.142 

Ilmiöiden ja niitä koskevien tietojen voidaan näin sanoa näyttäytyvän erilaisina eri diskurssien 

keinoin, sillä diskurssit erityisinä merkityksellistämisen ja tiedon jäsentämisen tapoina huomioivat 

tiettyjä näkökohtia sulkien siten pois toisia.143 Ilmiöiden merkityksellistämiseen liittyen 

parlamenttikeskustelut toimivat yhtenä olennaisena näyttämönä sille kamppailulle, jossa käsitykset 

yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja siinä poliittisesti tärkeiksi koetuista kysymyksistä 

muodostetaan. 

Frank R. Ankersmit vie ajatuksen parlamentista poliittisen todellisuuden muovaajana vielä 

pidemmälle esittämällä, että emme yksilöinä tai kansakuntana kohtaa mitään valmiiksi olemassa 

olevaa poliittista maailmankuvaa, vaan sellainen muodostuu edustamisen prosessin kautta. Tämän 

seurauksena poliittinen valta luodaan edustamisprosessiin sisältyvän kamppailun tuloksena, jossa 

valta on lähtökohtaisesti sillä, jonka esittämä kuva poliittisesta todellisuudesta vaikuttaa 

edustettavien silmissä kaikista vakuuttavimmalta. Edustamisessa on siis lopulta kyse siitä, että 
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edustaja onnistuu tekemään läsnä olevaksi sen, mikä ei tosiasiallisesti sitä ole. Yhtä lailla 

Ankersmitin mukaan vasta edustuksen kautta ymmärtämäämme poliittiseen todellisuuteen 

muodostuvat tarkemmat käsitykset sekä rajanvedot.144 Parlamentin keskeisestä roolista huolimatta 

ei kaikkia yhteiskunnassa vallitsevia poliittisia näkemyksiä täydellisesti kuvastavaa 

edustusjärjestelmää voida kuitenkaan pitää mahdollisena johtuen pelkästään jo kuviteltavissa 

olevien mielipiteitä jakavien kysymysten valtaisasta määrästä, ja toisaalta siitä, että käsitykset näistä 

kysymyksistä tai niiden ratkaisumalleista eivät tyhjentävästi rajaudu ideologioiden tai puolueiden 

edustamiin näkemyksiin.145 

3.2. Parlamentaarinen puhe tutkimuskohteena 

Poliittisten puheiden tutkimuksessa Palonen korostaa Foucault’n ajatuksen mukaisesti 

käsiterealismin hylkäämisen tärkeyttä: käsitteet eivät ole määritelmiä, jotka lopettavat keskustelun, 

vaan jokainen niistä sisältää kysymyksiä, joihin edellytetään kilpailevia vastauksia. Samalla 

kysymysten asettamisella sekä näkökulmilla, joihin pohjautuen vastauksia etsitään, on kullakin oma 

historiansa, mistä johtuen mahdolliseen kysymyksenasettelun ja vastauskriteereiden muuttumiseen 

tulisi kiinnittää puheiden tutkimuksessa huomiota.146 

Ideaalitilanteessa suvereeni parlamentti kykenee keskustelemaan ja toimimaan ilman, että 

ulkopuoliset toimijat tai valmiiksi annetut kriteerit määrittäisivät, mikä on toivottavaa ja mahdollista 

kulloisessakin tilanteessa. Äänestäminen parlamentissa on tämän mukaisesti ymmärrettävä 

puheaktin päättävänä osuutena, johon siirrytään vasta kun debatti ei enää tuo lisää näkemyksiä 

edustajien harkittavaksi.147 Äänestyksissä muodostuvat voimasuhteet olisivat näin periaatteessa 

koska tahansa muutettavissa tulevissa keskusteluissa, jolloin vaalit tarjoaisivat ainoastaan 

lähtökohdan poliittisille voimasuhteille parlamentissa, mutta vasta parlamentaarinen proseduuri 

debatteineen olisi päätöksenteossa ratkaisevassa asemassa.148 

Ideaalin näkökulmasta eduskunnan tulisi siis luoda täysistunnoissaan puitteet avoimelle 

keskustelulle ja deliberaatiolle. Ideaali julkisen keskustelun ensisijaisuudesta ei kuitenkaan näytä 

kohtaavan käytännön toiminnan kanssa, sillä Pekonen viittaa jopa edustajien itsensäkin laajalti 
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yhtyvän väitteeseen, jonka mukaan eduskunnassa tärkein työ tehdään täysistuntojen sijasta 

suljettujen ovien takana valiokunnissa.149 

Tätä valiokunta- ja täysistuntopuheen välistä eriarvoisuutta on – etenkin hallituskoalitioiden taholta 

– tyypillisesti perusteltu sillä, että mikäli vaikeiden asiakysymysten käsittely jäisi täysistuntojen 

varaan, heikentäisi se sekä päätöksenteon ennustettavuutta että tehokkuutta ja voisi tehdä siitä 

käytännössä mahdotonta. Täysistuntopuhetta ei yleisesti juuri pidetä arvossa, mutta sen sijaan 

valiokuntia arvostetaan tiiviin faktapuheen foorumeina. Julkisesti pidettävissä täysistunnoissa 

puheen ei nähdä enää olevan suunnattu muille edustajille, sillä nämä ovat lähes poikkeuksetta 

kantansa päättäneet jo ennen istuntoa. Päinvastoin, puheet täysistunnoissa koetaan medialle ja 

äänestäjille suunnatuiksi, joilla pyritään perustelemaan suurelle yleisölle miksi oma politiikka olisi 

kannatettavaa kilpaileviin vaihtoehtoihin verrattuna.150 

Wiberg toteaa, ettei parlamentaarisen keskustelun diskurssin ole nykyisellään edes mahdollista 

nojata yksinomaan yhteistyön periaatteeseen, sillä keskusteluita leimaavat puoluepolitiikan 

strategisuus ja yhteistyötä rajoittavat poliittiset realiteetit, kuten puolueen etujen suojelu sekä 

pyrkimykset vallan maksimointiin ja toisaalta kilpailijoiden toiminnan vaikeuttamiseen.151 Palonen 

nimeääkin parlamentin politisoidun pelitilan moderniksi paradigmaksi, jossa toimintaa määrittävät 

valtaosuuksien tavoittelu ja arviointi poliittisesta pelivarasta. Ilmiöitä politisoivat tulkinnat 

merkitsevät aina uuden pelivaran luomista ja tähän liittyvä harkinta on jatkuvaa tilannekohtaisten 

arvioiden tekemistä saatavilla olevien tietojen pohjalta, joilta ei kuitenkaan voi koskaan odottaa 

täydellistä kattavuutta. Tästä aiheutuva poliittinen kontingenssi merkitsee myös sitä, että on 

toimittava tilanteissa, joissa päätösten seuraukset ovat vain rajoitetusti ennakoitavissa.152 

Kun huomioidaan parlamentarismin käsitteen pohjautuneen alkuaan ajatukselle 

päätöksentekomuodosta, jossa edustajat pyrkivät päätöksentekoon keskinäisen debatoinnin kautta, 

toteaa Palonen parlamentarismin nykymuodossaan kadottaneen sekä etymologisen merkityksensä 

että yhteytensä alkuperäiseen ihanteeseensa.153 

Poliittisen keskustelun muutokset edustuksellisessa demokratiassa Bernard Manin esittää 

kolmivaiheisena historiallisena murroksena, jossa alkuperäisen parlamentarismin periaatteiden 

rinnalle on noussut uusia piirteitä puoluejärjestelmän kehittymisen ja median roolin kasvamisen 
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myötä. Nimeämässään parlamentarismin, puoluedemokratian ja yleisödemokratian jaottelussa 

Manin nostaa mallien väliltä esille lukuisia eroavaisuuksia (Kuvio 1.) edustajien itsenäisyyden 

asteen ja parlamenttipuheen vaikuttavuuden osalta.154 

 Parlamentarismi Puoluedemokratia Yleisödemokratia 

Edustajien 
itsenäinen 

päätösvalta 

Valitulla edustajalla on 
äänestettäessä 
omantunnonvapaus 

Puoluejohto määrittää 
poliittisen agendan kannalta 
ensisijaiset tavoitteet 

Henkilökohtaisen poliittisen 
imagon ja mielikuvien 
korostuminen 

Poliittisesti 
merkitykselliset 

keskustelu-
foorumit 

Parlamentti Puolueen sisäinen debatti 

Neuvottelut puolueiden välillä 

Uuskorporativismi 

Neuvottelut hallitusvallan ja 
intressiryhmien välillä 

Medianäkyvyys  

Liikkuvien äänestäjien 
huomioiminen 

Kuvio 1. Edustajien aseman ja poliittisen debatoinnin erityispiirteitä edustuksellisen demokratian ideaalityypeissä.155 

Parlamentarismin ideaalin Manin perustaa näkemyksessään tilanteeseen, jossa valituilla edustajilla 

on vapaus äänestää omantuntonsa ja henkilökohtaisen harkintansa mukaisesti. Edustajan tehtävä ei 

ole siirtää valitsijoidensa mielipiteitä poliittiseen päätöksentekoon sellaisenaan, vaan hän esiintyy 

äänestäjiensä luottamuksen saaneena valtuutettuna, ei heidän tahtonsa suoranaisena välittäjänä. 

Koska edustajat eivät ole sidoksissa valitsijoihinsa, on parlamentin mahdollista toimia aidosti 

keskustelevana päätöksentekoelimenä, jossa päätösten edellyttämät enemmistöt syntyvät edustajien 

välisen debatin ja argumentoinnin tuloksena.156 

Puoluedemokratian tuoman murroksen myötä parlamentin jäsen ei sen sijaan ole enää vapaa 

äänestämään täysin omaan harkintaansa nojaten, vaan on sidoksissa puolueeseensa, joka suuressa 

määrin vaikuttaa ja luo puitteet edustajan vaalimenestykselle. Kun parlamentarismissa toiminnan 

lähtökohtina olivat edustajien vahva asema ja keskinäinen debatti, puoluedemokratia asettaa 

kilpailevat poliittiset voimat selkeästi vastakkain puolueiden edustajaryhmien muodossa. 

Parlamentin täysistunnot eivät näin ole puoluedemokratiassa todellisen keskustelun foorumeita, sillä 

puoluekuri säätelee merkittävästi edustajien kannanmuodostusta ja äänestyskäyttäytymistä. Manin 

kuitenkin huomauttaa, että katoamisen sijasta todellinen debatti siirtyy tällöin parlamentista 

puolueiden sisäisiin sekä puolueiden välisiin neuvotteluihin, joita ei käydä parlamentaarisen 
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proseduurin mukaisesti. Manin näkee puoluedemokratian yhteydessä myös uuskorporativismin 

piirteitä johtuen puolueissa verraten yleisesti ilmenevästä yhteydenpidosta ulkoparlamentaaristen 

etujärjestöjen kanssa. Parlamenttikeskusteluiden painoarvoa puoluedemokratiassa tyypillisesti 

väheksytään todellisten keskusteluiden jäädessä puolueiden sisälle sekä parlamentin ulkopuolisiin 

rakenteisiin.157 

Yleisödemokratialle leimallisiksi piirteiksi Manin puolestaan nostaa poliitikoiden oman persoonan 

korostumisen sekä puolueiden kannatukseen kohdistuvan liikkuvien äänestäjien muodostaman 

epävarmuustekijän. Vaikka äänestäjien liikkuvuutta voidaan sinänsä pitää aina edustukselliseen 

demokratiaan kuuluvana ilmiönä, painottaa Manin yleisödemokratian kaltaisissa oloissa liikkuvien 

äänestäjien merkityksen korostuvan entisestään. Puolueuskollisuuden heikentyessä äänestysvalinnat 

voivat vaihdella vaalien välillä, eikä äänestäjien sosiaalisen, taloudellisen tai kulttuurisen taustan 

perusteella pystytä yksinomaan ennakoimaan tulevia äänestyspäätöksiä. Manin lisäksi huomauttaa, 

ettei median monipuolistumisen ja tiedon saannin helpottumisen myötä poliittinen debatti voi enää 

tapahtua yksin parlamentin tai puolueiden ehdoilla. Keskustelut ja poliittinen kamppailu siirtyvät 

tällöin aiempaa suoraviivaisemmin käytäviksi julkisuudessa, jolloin puolueen sijasta ehdokkaan 

esiin tuoma persoona ja henkilökohtaiset ominaisuudet korostuvat. Vaikka puolueet ovat edelleen 

tärkeässä asemassa käytössä olevien resurssiensa ja organisaatioidensa puolesta, henkilöityvät silti 

kampanjointi sekä menestys vaaleissa enenevässä määrin puolueiden yksittäisiin johtohahmoihin.158 

Paloheimo näkee nykymuotoisessa edustuksellisessa demokratiassa lukuisia Maninin määrittelemän 

yleisödemokratian piirteitä. Hän viittaa puolueuskollisuuden heikentyneen viime vuosikymmeninä, 

kun taas puoluejohtajien imago, ajankohtaiset asiakysymykset, hallituksen nauttima suosio ja 

kansantalouden tila ovat alkaneet vaikuttaa yhä suuremmissa määrin äänestäjien valintoihin. 

Varsinkaan suuret puolueet eivät enää sitoudu mihinkään rajattuun väestöryhmään, vaan pyrkivät 

saamaan kannattajikseen mahdollisimman suuren osuuden liikkuvista äänestäjistä. Asiakysymysten 

kannalta taas vaalikampanjastrategioiden onnistuneisuus mitataan kulloinkin sillä, kuinka puolueet 

pystyvät vallitsevassa tilanteessa nostamaan kampanjassaan esille äänestäjiin vetoavia sekä samalla 

puolueen profiiliin uskottavasti linkittyviä ohjelmallisia kannanottoja.159 

Kun kansalaiset seuraavat politiikkaa ennen kaikkea median välityksellä ja mediassa määritetään 

suurelta osin yhteiskunnallisen keskustelun aiheet, asettaa tämä Pernaan mukaan poliitikot ja 

puolueet tilanteeseen, jossa niiden on pystyttävä sopeutumaan kehityksessä kohti yhä 
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mediavälitteisempää demokratiaa.160 Pekonen toteaa nykyisellään julkisen parlamenttipuheen 

jäävän herkästi kampanjapuhetta muistuttavaksi oman puolueen kantojen mukailuksi, missä 

parlamentarismin ideaalin tilalla vallitsevat puoluedemokratian lainalaisuudet, jonka seurauksena 

edustajien kannanotot lähes poikkeuksetta noudattelevat hallituksen ja opposition välisiä 

jakolinjoja.161 Manin viittaa toisaalta parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon sisältyvien 

asiakokonaisuuksien ja tilanteiden ennakoimattomuuden kasvaneen siinä määrin, että ehdokkaiden 

on aiempaa haasteellisempaa, ja jopa epäedullista, tuoda ennen vaaleja julki selviä kannanottoja tai 

tarkkoja vaalilupauksia. Manin niin ikään esittää Ankersmitin tavoin, että kansalaisilla on vain 

harvoin valmiiksi olemassa laaja-alaisia poliittisia kantoja tai preferenssejä. Sen sijaan kannat 

muodostuvat vasta kansalaisten arvioidessa heidän ympärillään tapahtuvaa poliittista debatointia ja 

kampanjointia.162 

Parlamentaarisen puheen tutkimuksessa voi Palosen mukaan ongelmaksi samalla muodostua se, 

miten kyetä tulkitsemaan aineistoa siten, että päättely sanojen ja tekojen välillä olisi mahdollista 

silloinkin kun nämä eivät vastaa toisiaan. Tätä Palosen ”normaalipoliitikon puheeksi” nimittämää 

puhetyyliä toki kykenee kieliopillisesti ymmärtämään, mutta merkitykset voivat olla siitä 

kadonneet. Sanat ovat tällöin jäljellä, mutta niiden yhteys tekoihin on katkennut. Tällaisesta 

yksinkertaistavasta, kansanomaistavasta ja kannanottoa välttävästä kapulakielestä on hänen 

mukaansa tullut poliitikoille tyypillisen ajattelun avain. Yhtä lailla poliitikko, joka osaa peittää 

aikomuksensa vastustajaltaan, voi itse jäädä omien ajatustottumustensa tai aiempien kokemustensa 

vangiksi. Poliitikoiden toimintatapojen, tilanteiden jäsennysten ja ratkaisujen ymmärtämisen 

kannalta Palonen asettaa näiden piiloisten rakenteiden etsimisen tärkeäksi, sillä politiikan kieli on 

täynnä teoreettisia ja historiallisia kivettymiä sekä fraaseja ja iskulauseita, joiden alkuperä voi 

palautua niin etymologiaan, historiallisiin tapahtumiin kuin aatetraditioihin.163 
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4. EDUSKUNNAN ASEMA JA VALTAOIKEUDET EUROKRIISIN 

KONTEKSTISSA 

Parlamentarismin yleisen periaatteen nähdään perustuvan hallitusvallan ja kansanedustuslaitoksen 

keskinäisen valtasuhteen pohjalle, jossa hallituksen on nautittava kansanedustuslaitoksen 

luottamusta. Jaakko Nousiainen viittaa suomalaisessa parlamentarismissa luottamusvaatimuksen 

käytännössä tarkoittavan sitä, että eduskunnan enemmistön tulee osoittaa tukevansa – tai ainakin 

passiivisesti sietävänsä – hallitusta ja tämän toteuttamaa politiikkaa. Olennaista 

luottamusvaatimuksen kannalta kuitenkin on, että hallituksen tai sen yksittäisen ministerin on 

erottava, mikäli käy ilmi, että tämä on menettänyt eduskunnan luottamuksen.164 

David Arter tekee parlamentteja arvioitaessa eron työskentelevien ja keskustelevien 

kansanedustuslaitosten välillä, joista eduskunnan, muiden pohjoismaisten parlamenttien tavoin, hän 

luokittelee työskenteleväksi parlamentiksi.165 Pohjoismaisille parlamenteille yhteisinä piirteinä 

Arter nostaa muun muassa 1) neuvotteluiden ja deliberaation sijoittumisen täysistuntojen 

ulkopuolelle sekä valiokuntakäsittelyn ensisijaisuuden täysistuntoihin nähden, 2) hallituksen 

ministeriöjakoa pääpiirteissään vastaavan parlamentin valiokuntajärjestelmän, 3) asiantuntijuutta 

korostavan toimintakulttuurin, jossa edustajien työskentelyn painopiste on lakien ja 

päiväjärjestysasioiden yksityiskohtaisessa käsittelyssä sekä 4) puoluekohtaisten edustajaryhmien 

toiminnan organisoinnin seurauksena ilmenevän poliittisen koheesion.166 

Päätöksenteolle eduskunnassa onkin leimallista valmistelun valiokuntasuuntautuneisuus, jossa 

yksittäisen edustajan toiminta, informaation saanti ja vaikutusvalta ovat sidoksissa hänen 

jäsenyyksiinsä valiokunnissa. Eduskunnan valiokuntalaitoksen roolin Timo Forsten arvioi yleisessä 

länsieurooppalaisessa vertailussa vahvaksi, mutta silti muita pohjoismaisia parlamentteja 

heikommaksi. Tosin Suomessakin valiokuntien asema ja vaikutusvalta suhteessa koko eduskunnan 

vaikutusvaltaan on vahvistunut. Päätöksenteon kannalta niiden rooli on kiistämätön: täysistunto ei 

suoraan käsittele hallituksen esityksiä, vaan vasta valiokuntien mietintöjä.167 

Eduskunta näyttäytyy näin selkeästi päätöksentekoon suuntautuvana työskentelevänä parlamenttina, 

jossa toiminta keskittyy enemmän lakiehdotusten yksityiskohtaiseen tarkastamiseen valiokunnissa 

                                                           
164 Nousiainen 1998, 233–234 sekä Nousiainen 2006, 183. 
165 Arter 2008, 198. 
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167 Forsten 2005, 59–60 ja 181. 



 

47 
 

kuin mediajulkisuuden sävyttämiin täysistuntoihin.168 Varsinainen lainsäädäntötyöskentely tapahtuu 

lähtökohtaisesti valiokunnissa suljettujen ovien takana, mistä johtuen niiden työskentelystä välittyy 

ulkopuolisille vain niukasti tietoa – tyypillisesti julkistetaan kokouksissa käsiteltävien asiakirjojen 

ohella vain esityslista.169 

Osana suomalaista parlamentarismia on myös pitkään jatkunut konsensuspolitiikan perinne, joka 

puolueiden välisessä kilpailussa on rajoittanut toisten puolueiden voimakasta haastamista. 

Konsensusperinteen muodostumiseen vaikuttaneina tekijöinä Lauri Karvonen ja Heikki Paloheimo 

nimeävät erityisesti vuosikymmeniä jatkuneen yksimielisyyttä korostavan ulkopolitiikan, aikanaan 

laajojen parlamentaaristen enemmistöjen kokoamiseen kannustaneet – ja sittemmin 1990-luvulla 

poistetut – vanhan valtiosäännön määräenemmistösäädökset sekä 1960-luvun lopulta lähtien 

harjoitetun hallituksen ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöhön perustuvan tulopoliittisen 

hallitsemistavan.170 

Raunio ja Wiberg puolestaan huomauttavat Suomessa muodostettujen hallitusten olevan 

eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen laajapohjaisia sekä puoluekoostumukseltaan että 

paikkamäärältään. Tässä puoluejärjestelmän hajanaisuus ja selkeästi muita suuremman hallitsevan 

puolueen puuttuminen ovat osaltaan kasvattaneet puolueiden valmiutta neuvotella ja toimia 

hyvinkin erilaisissa hallituskoalitioissa.171 

Hallituksen muodostamiseen liittyvä poliittinen asetelma koki ratkaisevan muutoksen 1980-luvulla, 

mihin saakka koalition muodostus oli vielä toteutunut perinteisen vasemmisto-oikeisto-jaon 

pohjalta. Nousiainen viittaa vuoteen 1987 saakka enemmistöhallitusten olleen vasemmisto-oikeisto-

ulottuvuudella rinnakkaisista puolueista muodostettuja suljettuja koalitioita – olivatpa ne sitten 

kansanrintama-, punamulta- tai porvarihallituksia.172 Tältä osin vuoden 1987 eduskuntavaalien 

jälkeen kokoomuksen ja sdp:n varaan rakennettu Holkerin (kok) sinipunahallitus katkaisi 

puolivuosisataisen punamultayhteistyön tuoden samalla uuden koalitioitumismallin suomalaiseen 

parlamentarismiin. Käännettä seurannut kehitys on tuonut parlamentarismiin uusia elementtejä, 

kuten vaalituloksen merkityksen kasvun hallituskoalition rakenteen määrittäjänä, hallituspohjan 

koalitiovaihtoehtojen laajentumisen puoluekentän laidasta laitaan ulottuvaksi sekä Suomen 

päätymisen kansainvälisessä vertailussa Pohjoismaiden vakaimpaan hallitusasetelmaan, jossa 

                                                           
168 Nousiainen 2006, 332. 
169 Raunio ja Wiberg 2014, 16. 
170 Karvonen ja Paloheimo 2005, 297. 
171 Raunio ja Wiberg 2014, 30. 
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hallitukset pysyvät vallassa täyden vaalikauden.173 Antti Pajalan mukaan voidaankin sanoa 

viimeistään 1990-luvun alusta lähtien käytännössä minkä tahansa hallituskoalition olleen 

mahdollinen174. 

4.1. Perustuslailliset valtaoikeudet suhteessa parlamentarismiin 

käytännössä 

Raunio ja Wiberg viittaavat parlamenttien olevan lähtökohtaisesti eurooppalaisen vallankäytön 

ytimessä jo perustuslaillisten valtaoikeuksiensa kautta sekä ennen kaikkea perustuslakimuutoksiin 

kykenevästä valtioelimen erityisasemastaan johtuen. Sen sijaan se, missä määrin parlamenteilla on 

reaalista valtaa, ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa. Parlamenttien vallan esitetään useasti myös 

heikentyneen, mihin syinä nähdään olevan muun muassa hallituksen ja virkamieskunnan vallan 

kasvun sekä Euroopan integraation ja kansainvälisten sopimusten kansalliselle päätösvallalle 

asettamat rajoitteet.175 

Suomen tilannetta voidaan tässä pitää heidän mukaansa sikäli poikkeuksellisena, että vuoden 2000 

perustuslaki on merkittävästi vahvistanut hallituksen ja eduskunnan poliittista asemaa.176 Jyränki 

toteaa uuden perustuslain osoittavan pyrkimystä kohti entistä syvempää parlamentarismia, eikä 

siinä ole jätetty tasavallan presidentille enää perinteisiä vallanjaon periaatteen mukaisia 

tasapainottamisvaltuuksia.177 Tosin jo tätä aiemmin oli tapahtunut esimerkiksi lakien 

lepäämäänjättämismenettelyn ja verolakien määräenemmistövaatimuksen poistaminen vuonna 

1992, mikä oli parlamentaarisen aseman kannalta huomattava uudistus. Nousiainen viittaa tästedes 

enemmistöhallitusten pystyneen perustuslain säätämisjärjestyksen ulkopuolella saamaan tahtonsa 

läpi ilman neuvotteluita opposition kanssa, minkä seurauksena Suomen voidaan katsoa siirtyneen 

puhtaaseen enemmistöparlamentarismiin.178 

Euroopan unioniin liittymisen Jyränki nostaa suurimmaksi valtiojärjestyksen muutokseksi sitten 

vuoden 1919 tasavaltaisen hallitusmuodon asettamisen jälkeen, vaikkakin unionijäsenyys saatettiin 

voimaan perustuslakimuutoksen sijaan poikkeuslailla.179 Jäsenyyden myötä samalla eduskunnan 

asema muuttui olennaisesti: presidenttivaltaisen kauden jälkeen vähitellen itsenäistymässä olevan 

                                                           
173 Nousiainen 1998, 240. 
174 Pajala 2014, 193. 
175 Raunio ja Wiberg 2014, 7. 
176 Ibid. 
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kansanedustuslaitoksen toimivalta kaventui jälleen – tällä kertaa EU:n toimielinten hyväksi. 

Toisaalta integraation yhteydessä päätettiin vastapainoksi muuttaa kansallisten valtioelinten 

keskinäissuhteita unioniasioiden käsittelyssä eduskunnan asemaa suosivaan suuntaan.180 

Jyränki esittää eduskunnan asemaltaan yhtäältä korkeimpana valtioelimenä, jonka yläpuolella tai 

sen rinnalla ei ole kilpailemassa toista kansallista valtioelintä, toisaalta taas sen tehtävänä on toimia 

EU:n jäsenvaltion kansanedustuslaitoksen roolissa, minkä kautta eduskunta jakaa toimivaltaansa 

niin kansainvälisissä kuin lainsäädäntö- ja budjettiasioissakin unionin toimielinten kanssa. Samalla 

jäsenyys unionin puitteissa toimivassa talous- ja rahaliitto EMU:ssa kaventaa eduskunnan 

mahdollisuuksia käyttää finanssivaltaansa kansallisen talouspolitiikan ohjaamisessa. Eduskunnan 

toimivallassa unionin hyväksi tapahtuneita kavennuksia kylläkin kompensoi jossain määrin 

järjestelmä, jossa eduskunta valiokuntiensa kautta ohjaa poliittisesti hallituksen jäseniä näiden 

osallistuessa päätöksentekoon EU:n neuvostossa.181 

Puolestaan väitteiden parlamenttien heikkenemisestä Raunio ja Wiberg katsovat pääosiltaan 

perustuvan vallitsevaan puoluekuriin ja vallan keskittymiseen puolueissa puoluejohdolle, politiikan 

esityslistalla olevien asioiden yksityiskohtaistumiseen ja määrän lisääntymiseen sekä parlamentin 

ulkopuolisten rajoitteiden – kuten kansainvälisten velvoitteiden ja oikeuslaitoksen – kasvaneeseen 

merkitykseen.182 Eduskunnan aseman heikkenemistä puoltavista väittämistä huolimatta hallituksella 

kuitenkin säilyy aina vastuu kommunikoinnista eduskunnan kanssa, sillä lainsäädäntötyön ja 

kansakunnan edustamisen ohella parlamentin keskeisenä tehtävänä korostuu nimenomaisesti 

hallituksen toimien valvonta. Wiberg esittää eduskunnan toteuttavan tätä hallitukseen kohdistuvaa 

valvontaansa kolmea kautta: osallistumalla valiokunnissa valmistelutyöhön, vaatimalla 

täysistunnoissa hallitusta vastuuseen toimistaan sekä valtiontalouden tarkastuksen ja valtion 

budjettiseurannan keinoin.183 

Valvontatehtävään kytkeytyy keskeisesti myös perustuslaissa184 säädetty eduskunnan 

tiedonsaantioikeus, jonka perusteella voidaan Mikael Hidénin mukaan todeta eduskunnalla olevan 

oikeus saada haltuunsa kaikki se tieto, mitä sen päätöksenteko vaatii. Hallitus jäsenineen on myös 

tiedonkulusta parlamentaarisessa vastuussa, ja vastuu toimitettujen tietojen oikeellisuudesta voi 

äärimmäisissä tapauksissa muuttua oikeudelliseksi. Kyseeseen tulevien tietojen luovuttaminen 
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rajoittuu kuitenkin vain viranomaisen jo hallussa oleviin tietoihin ja asiakirjoihin, joten eduskunta ei 

siten voi edellyttää, että hallitus tai viranomainen nimenomaisesti hankkisi eduskunnalle asiakirjoja 

tai laatisi selvityksiä. Lisäksi yksittäisen edustajan tiedonsaantioikeus on eräiltä kohdin rajoitetumpi 

verrattuna valiokuntaan tai muuhun eduskunnan viralliseen toimielimeen.185 

Vaikka eduskunta harjoittaa tahollaan valvontaa, ohjaa enemmistöhallitusten oloissa politiikkaa silti 

ratkaisevasti hallitus, joka tekee aloitteet ja antaa pääsääntöisesti virikkeet poliittiselle keskustelulle. 

Edustajien tehtäväksi jää tällöin lähinnä hyväksyä ja tarkastaa hallituksen esityksiä, minkä 

seurauksena parlamentaarista politiikkaa määrittävä rajalinja kulkee yleensä hallitus- ja 

oppositiorintamien mukaisesti.186 Pekonen korostaa puoluevetoisen edustusjärjestelmän 

merkitsevän poliittisen aloitteen siirtymistä entistä selvemmin hallitukselle, eduskunnan jäädessä 

lähinnä valvovan elimen rooliin. Parlamentaarisen ihanteen mukainen avoin debatointi alistetaan 

tällöin hallituksen ja opposition vastakkainasettelulle sekä äänestyksissä määräytyville 

voimasuhteille. Niinpä mikäli parlamentaariseen käsittelyyn tuleva asia on jo perusteellisesti 

keskusteltu hallituspuolueiden kesken, esimerkiksi eduskuntaryhmissä tai muissa 

epävirallisemmissa elimissä, on asian eduskuntakäsittelyssä Pekosen mukaan kyse lähinnä vain 

opposition mahdollisuudesta reagoida hallituksen esitykseen.187 

Huolimatta siitä, että kaikki eduskunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan valiokunnissa, ei 

niissäkään avoimen keskustelun toteutuminen ole kuin osittain mahdollista. Pekonen viittaa 

keskustelulle olevan parhaat edellytykset poliittista liikkumavaraa sisältävissä asioissa, joissa 

kantoja ei ole etukäteen päätetty hallitus-oppositio-jakolinjan tai valiokunnan ulkopuolella käytyjen 

neuvotteluiden perusteella. Eduskunnan työskentelyn kannalta on myös tehtävä ero 

hallitusohjelmassa sovittujen asioiden ja muiden hallituksen valmistelemien asioiden välillä. Näistä 

vähäisin liikkumavara on hallitusohjelmassa linjatuissa asioissa, ja suurin puolestaan niissä, jotka 

valiokunta itse nostaa käsittelyyn tai joissa ei ole puoluekurin määrittämiä kantoja.188 

Kaikkeaan eduskunnan valta-aseman arvioinnin Nousiainen kokee ongelmalliseksi, sillä eduskunta 

on eri toimintatasoillaan sekä toimija että areena, eikä näiden kahden elementin välistä jännitettä 

voida sivuuttaa. Eduskunnan vallan voi näin ymmärtää monesta näkökulmasta, jotka Nousiainen 

erittelee 1) instituution valtana, 2) hallituskoalition kabinettiin kohdistuvana ohjaavana ja valvovana 
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valtana, 3) opposition vaihtoehtoja esittävänä ja hallituspolitiikkaa korjaavana valtana, sekä 4) 

yksittäisen edustajan kyvyistä ja roolista muodostuvana valtana.189 

Pekonen huomauttaa todellisen valta-aseman kannalta keskeistä olevan lopulta sen, kuinka 

hallitusvetoiseksi eduskunnan toiminta muodostuu, ja missä määrin se kykenee hallituksen toimia 

valvomaan.190 Mikäli ei lasketa mukaan yksittäisiä pääministeri- tai ministerivaihdoksia, ovat 

enemmistöhallitukset istuneet koalitioina vuodesta 1983 lähtien koko vaalikauden siten, ettei 

kesken kautta ole ollut tarvetta käydä puolueiden välillä uusia hallitusneuvotteluita tai toimittaa 

aikaistettuja eduskuntavaaleja.191 Tämä yli kolme vuosikymmentä jatkunut hallitusten vakaus on 

saattanut totuttaa ajatusmalliin, jossa eduskunnan tavoin myös hallitus ”valitaan” itsestäänselvyyden 

lailla neljäksi vuodeksi kerrallaan, mistä johtuen hallituksen vastuunalaisuus eduskunnalle ei 

näyttäydy erityisen vahvana. Pekonen toteaa lisäksi suurten enemmistöhallitusten taanneen osaltaan 

sen, ettei oppositiolle ole jätetty käytännössä minkäänlaisia mahdollisuuksia pakottaa sisäisesti 

vakaita hallituksia korjaamaan politiikkaansa tai saada hallitusta kaadettua kesken vaalikauden.192 

Koko vaalikauden istuvien hallitusten myötä edustuksellisesta demokratiasta on muodostunut 

enenevässä määrin hallituksen kontrolloimaa, valvomaa ja ohjaamaa. Forsten muistuttaa, että 

edustajien enemmistön kuuluessa hallituspuolueisiin on tällöin samalla valiokuntien enemmistö 

lopulta hallituksen käsissä. Ennakoitavuus lainsäädäntötoiminnassa on tämän ansiosta lisääntynyt, 

mutta toisaalta niin on myös asioiden puoluepoliittinen etukäteissovittelu sekä eduskuntaryhmissä 

vallitseva puoluekuri. Ennakoitavuus on näin tuonut parlamentarismiin vakauden lisäksi 

vaihtoehdottomuutta.193 Raunio ja Wiberg pitävät perusteltuna väitettä siitä, että laajapohjaiset 

hallitukset ovat johtaneet hajanaiseen ja jokseenkin tehottomaan oppositioon. Samalla he 

huomauttavat, että vaikka perustuslailliselta asemaltaan eduskunta on vahvempi kuin koskaan 

aiemmin, on se väistämättä jäänyt suurten ja laajapohjaisten hallitusten varjoon.194 

                                                           
189 Nousiainen 2006, 333. 
190 Pekonen 2011, 126–127. 
191 6.5.1983 nimitettiin järjestyksessään 63. hallitus, jolloin Kalevi Sorsa (sdp) nousi pääministeriksi neljännen kerran. 
Tästä eteenpäin hallitukset ovat istuneet koko vaalikauden ajan, mikäli ei huomioida vuosien 2003, 2010 ja 2014 
tilanteita, joissa kesken vaalikautta tapahtuneen pääministerin vaihtumisen myötä nimitettiin uusi hallitus. Nämä 
muutokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet aikaistettuja eduskuntavaaleja, ja hallituskoalitioiden rakenne säilyi 
pääpiirteissään muuttumattomana kulloisenkin vaalikauden loppuun saakka. Valtioneuvoston www-sivut. 
192 Pekonen 2011, 88. 
193 Forsten 2005, 188. 
194 Raunio ja Wiberg 2014, 11 ja 28. Tutkielman aineistoon liittyen hyvänä esimerkkinä suomalaiselle 
parlamentarismille tyypillisestä laajasta enemmistöhallituksesta toimii vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen 
nimitetty ja ”sixpackina” tunnettu Jyrki Kataisen (kok) hallitus, jonka kokoonpano käsitti tuolloin kuusi kahdeksasta 
eduskuntapuolueesta ja 62 prosenttia edustajanpaikoista. Kataisen hallituksen kokoonpanossa tapahtui kylläkin 
kesken vaalikauden muutoksia, joita käsitellään tarkemmin analyysiluvussa 8. 
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Maurice Duverger esittää valtioelinten välisen vallanjaon olevan edustuksellisessa demokratiassa 

merkittävästi riippuvainen vallitsevan puoluejärjestelmän ominaispiirteistä, jolloin parlamentin 

todellinen vaikutusvalta määrittyy lopulta vasta puoluejärjestelmän asettamien realiteettien ja 

perustuslaillisten lähtökohtien yhteisvaikutuksen tuloksena.195 Tämä näyttäisikin edellä mainitun 

perusteella pätevän suuressa määrin niin ikään suomalaisen parlamentarismin kohdalla. 

Seuraavissa alaluvuissa käydään analyysin taustoittamiseksi pääpiirteissään läpi eduskunnan roolia 

EU- ja kansainvälisten asioiden osalta sekä valtiontaloudesta päätettäessä. 

4.2. EU- ja kansainväliset asiat 

Raunio ja Wiberg toteavat politiikan kansainvälistymisen tuoneen vaikutuksensa myös 

eduskuntatyöskentelyyn, mikä muun muassa on tarkoittanut eräiltä osin eduskunnan 

informaatiovajeen kasvamista, sillä poliittiset aloitteet tulevat yhä useammassa tapauksessa 

kansallisvaltioiden ulkopuolelta – tai vaihtoehtoisesti kansallisen tason lakiesitykset ovat reagointia 

ulkoiseen poliittiseen paineeseen. Etenkin EU-asioiden kohdalla eduskunta on työskentelyssään 

vahvasti riippuvainen hallituksen sille toimittamista tiedoista.196 

Euroopan integraatioprosessiin liityttiin aikana, jolloin Euroopan yhteisö oli Maastrichtin 

sopimuksella vuonna 1993 muuttumassa Euroopan unioniksi. EU-jäsenyyteen valmistauduttaessa 

eduskunnassa tiedostettiin integraation vaikutukset kansallisten parlamenttien asemalle sekä etenkin 

hallitusten ja virkamiesten keskeinen rooli unionitason päätöksenteossa. Tietoisina tästä alettiin 

valmistella erillisiä menettelytapoja, joilla turvattaisiin eduskunnalle oikeus osallistua ja muodostaa 

kantansa jo EU-asioiden kansallisessa valmisteluvaiheessa. Varsinaisen toimivallan ja kansallisen 

edustamisen unionin toimielimissä jäädessä yksinomaan hallitukselle, päädyttiin eduskunnan ja 

hallituksen keskinäissuhde sitomaan parlamentaarisen vastuunalaisuuden periaatteeseen, jonka 

mukaisesti hallituksen toteuttaman politiikan tulee myös EU-asioissa nauttia eduskunnan 

luottamusta.197 

Tämän kehityksen kannalta selkeiksi käännekohdiksi Hidén nostaa liittymisen ETA:an vuonna 1993 

sekä myöhemmin EU-jäsenyyden yhteydessä valtiopäiväjärjestykseen vuonna 1994 tehdyt 

muutokset. Kyseisiä järjestelyitä ryhdyttiin toteuttamaan aluksi ETA:a koskevien 

yhdentymisasioiden käsittelyä varten, minkä jälkeen menettelysäännöstön kehittämistä jatkettiin 
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edelleen vuoden 1994 lopulla EU-asioiden käsittelyä silmällä pitäen. Muutosten pohjalta vakiintui 

viimein parlamentaarinen asetelma, jossa eduskunnan poliittinen kanta EU:ssa tehtävien päätösten 

kansallisessa valmistelussa välitetään hallitukselle virallisesti valiokunnan – joko suuren 

valiokunnan tai ulkoasiainvaliokunnan – ja hallituksen välisen yhteydenpidon kautta. Kyseisen 

menettelysäännöstön sisältö siirrettiin pääasiallisesti sellaisenaan myös vuoden 2000 

perustuslakiin.198 Menettelyä tarkasteltaessa Raunio toteaakin eduskunnan EU-asioiden 

käsittelyjärjestelmän säilyneen käytännössä muuttumattomana aina unionijäsenyyden alkuajoista 

lähtien.199 

Keskeistä käsittelyjärjestelmän kannalta on yhtäältä se, että hallituksen on pidettävä eduskunta 

informoituna valmisteilla olevista päätöksistä ja valmistelutyöstään sekä hankittava linjauksilleen 

eduskunnalta poliittinen hyväksyntä. Toisaalta eduskunnan poliittisen kannan selvittäminen ja 

informointi eivät kuitenkaan tapahdu tavanomaisen täysistuntotyöskentelyn kautta, vaan ne ovat 

selkeästi keskitetty suureen valiokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan. Hidén kuitenkin muistuttaa 

eduskuntatyöskentelyn pääsäännön – eli valtioelintehtävien kuulumisen täysistunnolle – koskevan 

periaatteessa myös EU-asioita, sillä puhemiesneuvosto voi tarvittaessa päättää asian ottamisesta 

keskusteluun täysistunnossa.200 

Vuonna 2000 uudistetun perustuslain puitteissa eduskunta harjoittaa nykyisellään EU-politiikan 

osalta samanlaista parlamentaarista valvontaa kuin muilla politiikan aloilla. EU-asioiden käsittelyn 

etupainotteisuus, tiedonsaantioikeudet, ministerikuulemiset sekä Eurooppa-kysymysten 

kohdistuminen erikoisvaliokuntiin antavat eduskunnalle lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet 

ohjata – tai ainakin valvoa – hallituksen toimintaa unionissa.201 Perustuslaissa on säädetty myös 

eduskunnan oikeudesta päättää valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden 

voimaansaattamisesta ja irtisanomisesta. Vaikka on tiedostettava, etteivät vahvat perustuslailliset 

oikeudet välttämättä realisoidu todellisena vaikutusvaltana, merkitsevät perustuslaissa ilmaistut 

                                                           
198 Hidén 2006, 117 ja 160. PL 93, 96 ja 97 §. 
199 Raunio 2014, 229. 
200 Hidén 2006, 117 ja 160. PL 96 §. 
201 Jotta eduskunta kykenisi suuren valiokunnan kautta tosiasiallisesti ohjaamaan hallituksen toimintaa EU:n 
neuvostossa, viittaa Raunio suuren valiokunnan pyrkivän ilmaisemaan kantansa jo ennen asian käsittelyn aloittamista 
neuvoston työryhmissä. Ennen neuvoston kokoukseen osallistumistaan ministeri selvittää suurelle valiokunnalle 
käsiteltävää asialistaa sekä kansallisia tavoitteita ja kantoja. Tämän lisäksi kokouksista toimitetaan suurelle 
valiokunnalle selvitys ja hallituksen on raportoitava unionin toimielimissä käytävien neuvotteluiden edistymisestä. 
Raunio 2007, 216–217 ja 235, Raunio 2014, 232 sekä Raunio ja Wiberg 2014, 13. 
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määrittelyt kuitenkin sitä, että käytännössä kaikki Suomen merkittävä kansainvälinen 

velvoittautuminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää.202 

Luodun EU-asioiden käsittelyjärjestelmän tavoitteen Jyränki näkeekin kiteytyvän suuren 

valiokunnan lausumassa, jonka mukaisesti eduskuntaa ei missään olosuhteissa tulisi asettaa jo 

tapahtuneiden tosiasioiden eteen sen enempää hallituksen neuvottelukantojen muovaamisen kuin 

unionissa tehtävän päätöksen sisällönkään suhteen.203 

Muiden valiokuntien tavoin myös suuri valiokunta kokoustaa suljettujen ovien takana, mikä 

sinällään mahdollistaa luottamuksellisen tietojenvaihdon hallituksen ja eduskunnan kesken. Raunio 

kuitenkin korostaa menettelyn ongelmallisuutta demokratian näkökulmasta, sillä valiokuntien 

sulkeutuneisuus rajoittaa merkittävästi kansalaisten ja median mahdollisuuksia seurata EU-asioiden 

käsittelyä eduskunnassa.204 Valiokunnillakin on tosin oikeus asettaa kokouksensa julkisiksi, mutta 

Hidén toteaa tämän jääneen lähinnä säännösten tasolla tunnustetuksi mahdollisuudeksi. Suljettujen 

kokouksien sanotaan mahdollistaneen asioiden valmistelun luottamuksellisen keskustelun ja 

tietojenvaihdon ilmapiirissä, mikä perusteluna pitkälti selittää valiokuntien vakiintunutta 

työskentelykulttuuria.205 

Hallitusvetoisuuden merkitystä ei voida sivuuttaa myöskään EU-asioiden valmistelussa. Eduskunta 

on pääsääntöisesti aina yhtynyt hallituksen kantaan, mitä ei sinänsä voida pitää yllättävänä kun 

huomioidaan Suomessa olleen koko tähänastisen EU-jäsenyysajan vakaita enemmistöhallituksia. 

Tästä huolimatta Raunio huomauttaa eduskunnan silti suhtautuneen hallitusta varauksellisemmin 

eräisiin integraatiokysymyksiin ja vaatineen tältä lisäselvityksiä tai tarkennuksia 

neuvottelukannoista. Näistä näkyvimpinä esimerkkeinä hän nostaa esille EMU-jäsenyyden 

käsittelyn 1990-luvun lopulla sekä osallistumisen euroalueen vakauttamistoimiin 2010-luvulla. 

Kokonaiskuvan kannalta Raunio täten arvioi eduskunnan pikemminkin asettavan rajoitteita ja 

reunaehtoja hallituksen toiminnalle kuin aidosti ohjaavan hallituksen EU-politiikkaa.206 

  

                                                           
202 Hidén 2006, 159 sekä Raunio 2014, 227. PL 94, 95 §. 
203 Jyränki 2006, 144. 
204 Raunio 2014, 229–230. 
205 Hidén 2006, 179. 
206 Raunio 2007, 241–242 sekä Raunio 2014, 235. 
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4.3. Valtiontalous ja kansallinen finanssisuvereniteetti 

Yleisen talouspolitiikan muodollinen johto kuuluu eduskunnalle sen säätäessä taloudelliseen 

toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Arvo Myllymäki painottaa silti tosiasiallisen talouspolitiikan 

johtamisen ja tavoitteiden asettamisen tapahtuvan pitkälti hallituksen toimesta.207 

Julkisen talouden hoitoa koskevien kysymysten kannalta lainsäätäjän roolissa toimiminen on 

pitkällä aikavälillä eduskunnan tärkein toimintamuoto, sillä lainsäädännöstä ja valtiontaloudesta 

päättäminen eivät ole toisistaan selvästi erillisiä tehtäväalueita. Kuitenkin viittaus valtiontaloudesta 

lainsäädännöstä erillisenä kokonaisuutena on nähtävissä valtion tehtävien yleistä jakoa koskevassa 

perustuslain kohdassa, jonka mukaisesti lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös 

valtiontaloudesta. Säädöksen voidaan Hidénin mukaan katsoa viittaavan lähinnä eduskunnan 

tehtävään päättää valtion talousarviosta varainhoitovuodeksi kerrallaan, mikä on jo perustuslaissa 

mainittu huomattavasti tavanomaista lainsäädäntötyötä hallitusjohtoisempana.208 

Hallituksen valmisteltua valtion talousarvion päättää eduskunta siitä hallituksen esityksen pohjalta. 

Vaikka talousarvion hyväksyntä näyttäytyy eduskunnan keskeisenä valtaoikeutena, määräytyy 

kuitenkin budjetin sisältö käytännössä pitkälti sen mukaan, minkä sisältöisen ehdotuksen eduskunta 

saa hallitukselta käsiteltäväkseen.209 Samalla budjetin sisältöä sitovat merkittäviltä osin eduskunnan 

hyväksymät vero- ja menolait, eikä budjetin muuhunkaan sisältöön juuri tehdä eduskunnan toimesta 

suuria muutoksia. Jyränki toteaakin myös eduskunnan talouspoliittisen finanssivallan painottuvan 

enenevästi valvontavaltaan.210 

Merkittävänä valtaoikeutena eduskunnalla on myös valtuudet päättää valtiontaloudessa siitä, 

minkälaisia velka- tai vakuusvastuita valtio voi ottaa. Perustuslain mukaan valtion lainanoton tulee 

perustua eduskunnan suostumukseen, josta on samalla ilmettävä lainanoton tai valtionvelan 

enimmäismäärä. Valtuus tähän voidaan myöntää joko talousarvion yhteydessä tai erillisellä 

päätöksellä. Samaisesti valtiontakaus sekä valtion takuu voidaan antaa ainoastaan eduskunnan 

suostumuksen nojalla. Se, että tällaisesta erityisestä valtion tulotalouden perustasta on säännelty 

perustuslain tasoisesti, viestii Myllymäen mukaan perustuslain säätäjien käsityksistä ja varovaisesta 

suhtautumisesta vieraan pääoman varaan rakennettavan valtiontalouden kestävyyteen.211 

                                                           
207 Myllymäki 2007, 27. 
208 Hidén 2006, 138–139. PL 3, 83 §. 
209 Myllymäki 2007, 26. 
210 Jyränki 2006, 177. 
211 Hidén 2006, 142 sekä Myllymäki 2007, 73–74. PL 82 §. 
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Euroopan integraation vaikutuksen osalta Simon Hix toteaa, että vaikka EU vastaakin mantereen 

laajuisen sisämarkkina-alueen toteuttamisesta ja säätelytoimista, ei sillä kuitenkaan ole ollut 

merkittävää valtaa puuttua jäsenmaiden kansallisella tasolla tehtävään finanssipolitiikkaan, kuten 

verotukseen tai julkisen sektorin menorakenteeseen.212 Mikäli ei oteta lukuun EMU:a koskevia 

sopimusmääräyksiä ja rahapolitiikkaa, säilytti Maastrichtin sopimus muuten laajalti jäsenvaltioiden 

suvereniteetin finanssi- ja talouspolitiikassa. Vastapainona tälle edellytettiin EMU-jäsenmailta 

kuitenkin sitoutumista euroon, hintavakauteen, vakaus- ja kasvusopimuksiin sekä budjettikuriin.213 

Valtion täysivaltaisuutta päättää kansallisesta varainkäytöstään ja -hankinnastaan Jani Wacker 

nimittää finanssisuvereniteetiksi. EMU:n rakentuessa poliittisen tavoitteidenasettelun lisäksi myös 

selkeästi oikeudellisesti sitovalle sääntelylle, viittaa hän EMU:n finanssipolitiikkaa ja julkisen 

talouden vakautta sääntelevillä oikeussäännöksillä olevan niin sanottuja normatiivis-teoreettisia 

vaikutuksia tälle finanssisuvereniteetille.214 

Jäsenvaltion julkisen talouden vakautta ja budjettikuria koskevien oikeussäännöksien Wacker näkee 

normatiivis-teoreettisessa mielessä selkeästi rajoittavan perustuslain mukaista parlamentaarista 

finanssivaltaa. Esimerkiksi velvoitteet vältellä liiallisia julkisen talouden alijäämiä sekä 

velkaantumista asettavat tästä näkökulmasta rajoitteita valtion velanottoa koskevalle eduskunnan 

parlamentaariselle finanssivallalle. Normatiivis-teoreettisista oikeusvaikutuksista Wacker kuitenkin 

nostaa erilleen säännösten empiiriset vaikutukset muistuttaen, että oikeussäännös ei itsessään 

luonnollisesti saa vielä vaikutuksia aikaan, vaan ne edellyttävät toteutuakseen tosiasiallisen 

ajattelun, tietoisuuden ja toiminnan muutosta. On silti finanssisuvereniteetin kannalta 

huomionarvoista, ettei Suomessa ollut tätä aiemmin säännelty oikeudellisesti sitovalla tavalla 

julkisen talouden vakaudesta ja vuotuisesta velkaantumisesta, vaikkakin julkisen talouden hoitoa 

ovat käytännössä aina ohjanneet poliittisluonteiset finanssipolitiikan säännöt.215 

4.4. Eurokriisi ja eduskunta: mitä ylikansallinen kriisinhoito on 

merkinnyt kansallisen parlamentin näkökulmasta? 

Eurokriisin ja sen johdosta toteutettujen kriisin hoito- ja torjuntatoimien voidaan nähdä asettaneen 

eduskunnan instituutiona kaksijakoiseen rooliin, joista ensimmäinen kytkeytyy eduskunnan 

kansalliseen asemaan lainsäädäntö- ja budjettivaltaa käyttävänä sekä EU-politiikkaan osallistuvana 

                                                           
212 Hix 2008, 12–13. 
213 Myllymäki 2007, 83 sekä Tuori ja Tuori 2014, 31. 
214 Wacker 2009, 241 ja 246. 
215 Emt, 242, 248 ja 253. PL 3, 81, 82, 83 §. 
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ylimpänä valtioelimenä. Eduskunta ei eurokriisin kontekstissa ole kuitenkaan näyttäytynyt 

yksinomaan päätöksentekijän roolissa, sillä kriisin puhjettua EU- ja euromaiden kesken on päädytty 

solmimaan lukuisia ylikansallisia sopimuskokonaisuuksia, joiden vaikutusten on vastavuoroisesti 

katsottu ulottuvan jopa kansallisille parlamenteille keskeisten valtaoikeuksien piiriin. Siten kriisin 

myötä ovat ajankohtaisiksi nousseet myös eduskunnan omaa toimivaltaa ja perustuslaillisia 

valtaoikeuksia koskevat kysymykset. 

Eurooppalaisessa päätöksenteossa Puntscher Riekmann ja Wydra määrittelevät yleisesti ottaen 

kansallisten parlamenttien olleen vielä aiempina vuosikymmeninä enemmänkin vastaanottavan 

osapuolen roolissa, jolloin niiden tehtävät ovat suurelta osin liittyneet kansainvälisten sopimusten 

ratifiointiin ja lainsäädännön kansalliseen implementointiin. He korostavat kuitenkin Lissabonin 

sopimuksen – mikä astui voimaan joulukuussa 2009, vain muutamia kuukausia ennen Kreikan 

talousvaikeuksien kärjistymistä keväällä 2010 – muuttaneen kyseistä päätöksentekoasetelmaa 

kansallisten parlamenttien eduksi.216 Lissabonin sopimuksen tuomista muutoksista Raunio 

mainitsee erityisen merkittävänä uutena piirteenä niin sanotun varhaisen varoituksen mekanismin 

(Early Warning Mechanism) käyttöönoton, minkä myötä kansalliset lainsäädäntöelimet saivat 

oikeudet valvoa lakialoitteiden etenemistä EU:ssa siten, että subsidiariteettiperiaatteen 

toteutumiseen aloitteissa on mahdollista vaikuttaa jo niiden valmisteluvaiheessa217. Vaikka 

Lissabonin sopimus täten osaltaan kasvattikin jäsenmaiden parlamenttien roolia EU-politiikassa, oli 

toisaalta Suomessa perustuslaki antanut eduskunnalle laajat osallistumis- ja tiedonsaantioikeudet 

EU-asioissa aina jäsenyyden alkuajoista lähtien218. Näin ollen sopimuksen voidaan katsoa 

vahvistaneen myös eduskunnan valtaoikeuksia, joskaan muutos ei ollut välttämättä yhtä suuri kuin 

jäsenmaiden parlamenteissa keskimäärin. 

Tarkasteltaessa eurokriisin kuluessa toteutettuja ylikansallisia toimia, määrittelee Kaarlo Tuori 

eurooppalaisten reaktioiden olleen puhjenneeseen kriisiin kahtalaisia: yhtäältä kriisimaille on 

myönnetty hätärahoitusta, mutta toisaalta on myös pyritty laajemmin vahvistamaan eurooppalaista 

taloudellisen hallinnan järjestelmää219. Kansallisesta näkökulmasta Päivi Leino ja Janne Salminen 

kiinnittävät huomiota tehtyyn perustuslain tulkintaan, mikä on samalla ollut määrittämässä 

eduskunnan asemaa kriisiä koskevassa päätöksenteossa. Tässä yhteydessä perustuslakivaliokunnan 

merkitys on oleellisesti korostunut, sillä valiokunnassa on käyty kriisitoimista toistuvaa 

                                                           
216 Puntscher Riekmann ja Wydra 2013, 566. 
217 Tarkemmin Raunio 2015, 105–106. 
218 Leino ja Salminen 2013, 452. 
219 Tuori 2013, 397. 
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keskustelua, ja se on antamillaan lausunnoilla ollut keskeisesti linjaamassa perustuslain tulkintaa 

sekä arvioimassa kulloinkin esitettyjen kansainvälisten sopimusten vaikutuksia kansallisen 

toimivallan kannalta.220 

Vaikka useat kriisiin liittyvistä toimista ovat olleet – ainakin muotonsa puolesta – kansainvälisiä 

sopimuksia, ja siten perustuslaillisessa mielessä muodollisesti EU-päätöksenteon alan ulkopuolelle 

jääviä, on silti Suomen kanta näihin päätöksiin päädytty valmistelemaan eduskunnassa ikään kuin 

kysymykset olisivat EU-asioiden piiriin rinnastettavia. Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 

katsonut kriisitoimien kytkeytyvän perustuslain kohtiin, joissa säädetään eduskunnan 

osallistumisesta EU-asioiden kansalliseen valmisteluun (PL 96 §) sekä eduskunnan 

tietojensaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa (PL 97 §). Leino ja Salminen toteavat ensisijaisen 

toimivallan kyseisissä asioissa olevan täten osoitettu hallitukselle, mutta korostavat samalla, että 

näin meneteltäessä hallitukselle toisaalta asetetaan tiukka velvoite raportoida eduskuntaa kaikissa 

asiakysymyksissä, jotka sisältönsä puolesta tämän päätösvallan piiriin lukeutuvat. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntojen he viittaavat olleen sinänsä linjassa perustuslain pykälien 96 ja 

97 perinteisen tulkinnan kanssa, missä kyseisten pykälien vaikutuksen on ymmärretty ulottuvan 

myös sellaiseen päätöksentekoon, joka on sisältönsä ja vaikutustensa puolesta verrattavissa EU-

asioihin mutta jää muodollisesti EU:n toimivallan ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi Euroopan 

rahoitusvakausvälineen (ERVV) kaltaisen kansainvälisen sopimuksen, mikä on luonteeltaan 

yksityisoikeudellinen, ja Euroopan vakausmekanismin (EVM), johon ainoastaan euromaat 

osallistuvat, mutta jossa lisäksi komissiolla, EKP:lla ja EU-tuomioistuimella on oleellinen rooli, on 

nähty lukeutuvan perustuslain pykälien 96 tai 97 piiriin niiden ollessa selkeästi kytköksissä 

unionitason yhteistyöhön.221 

Perustuslakivaliokunnan tulkinta on siten osaltaan ollut takaamassa eduskunnalle vahvat 

osallistumis- ja tiedonsaantioikeudet kriisintorjuntaan liittyvistä toimista neuvoteltaessa sekä myös 

oikeuden vaatia tarvittaessa suunnitteilla oleviin sopimuksiin muutoksia, jotta kriisitoimien 

yhdenmukaisuus kansallisen perustuslain kanssa saadaan varmistetuksi. Leino ja Salminen 

huomauttavatkin tällaisen proseduurin eroavan ratkaisevalla tavalla menettelystä, jolla eduskunta on 

käsitellyt ”perinteisiksi” ymmärrettyjä kansainvälisiä sopimuksia: kyseisissä tapauksissa 

                                                           
220 Leino ja Salminen 2013, 458–460. 
221 Ibid. PL 93.2, 96, 97 §. 
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eduskunnan rooli päätöksentekijänä on rajoittunut valinnan tekemiseen tilanteessa, jossa 

vaihtoehtoina on ollut joko hyväksyä tai hylätä sopimus sellaisena kuin se esitetään.222 

Valittu linja on kuitenkin ollut kasvattamassa aikataulupaineita eduskunnan ja hallituksen välillä, 

sillä neuvotteluita kriisitoimista on eurooppalaisella tasolla jouduttu useasti käymään tiukkojen 

aikarajoitusten puitteissa. Asetelma onkin eduskunnan informoinnin ja kuulemisen kannalta voinut 

muodostua hallitukselle haasteelliseksi, sillä nopeatahtisissa ylikansallisissa neuvotteluissa on 

ratkaisevaan päätöksentekoon saattanut olla käytettävissä vain niukalti aikaa. Leino ja Salminen 

huomauttavat tämän seurauksena eduskunnan joutuneen toisinaan muodostamaan kantansa 

vajavaisten tietojen sekä raportoinnin pohjalta, mikä taas menettelynä on nostattanut kritiikkiä. 

Samalla hallitustenvälisessä päätöksentekokulttuurissa vallinnut piirre, jossa merkittävä osa kriisiä 

koskevista toimenpide-esityksistä on pidetty poissa julkisuudesta aina varsinaiseen päätöksenteon 

ratkeamiseen saakka, on osaltaan ollut tuomassa tilanteeseen jännittyneisyyttä. Tässä Leino ja 

Salminen näkevätkin ratkaisevan eron suomalaiseen hallintokulttuuriin nähden, jossa 

lähtökohtaisena periaatteena on kaikkien valtiopäivä- sekä viranomaisasiakirjojen julkisuus, jollei 

tätä ole välttämättömistä syistä lailla erikseen rajoitettu223. Julkisuusperiaatteen kannalta he tosin 

huomauttavat, että vaikkei eduskunnan tiedonsaannin rajoittamista voida oikeuttaa vetoamalla 

neuvotteluita koskevien tietojen luottamuksellisuuteen tai salassapitoon, on hallitus silti 

yksittäisissä asiakysymyksissä voinut perustelluista syistä pyytää suurta valiokuntaa säilyttämään 

hallitukselta saamansa tiedot luottamuksellisina rajoitetun määräajan. Leinon ja Salmisen mukaan 

hallitus on eurokriisin kuluessa joutunut huomattavan usein pyytämään valiokunnalta määräaikaista 

salassapitoa, mitä on perusteltu haitoilla, joita tietojen ennenaikaisesta julkistamisesta voisi seurata 

kansainvälisille suhteille. Suuri valiokunta on kussakin tapauksessa myöntynyt tähän menettelyyn, 

mutta on samalla muistuttanut demokratian edellyttävän, että avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden 

periaatteet toteutuvat yhtä lailla myös EMU:n kehittämistoimien yhteydessä.224 

Erityisenä käännekohtana kansallisen tieto- ja asiakirjajulkisuuden näkökulmasta voidaan pitää 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä toukokuulta 2013. Päätös koski valtiovarainministeriön 

hallussa olleita Kreikka-vakuuksien sopimusasiakirjoja, joista Suomi oli aiemmin käynyt Kreikan 

kanssa kahdenkeskiset neuvottelut ehtona osallistumisesta maalle vuonna 2012 hyväksyttyyn 

toiseen lainaohjelmaan. Vakuussopimukseen oli neuvotteluissa sisällytetty Kreikan vaatimuksesta 

maininta salassapidosta, minkä lisäksi myös pankkien kanssa laaditut sopimukset salattiin. 

                                                           
222 Emt, 460–461. 
223 PL 12.2 § 
224 Tarkemmin Leino ja Salminen 2013, 461–462 ja 475–476. SuVL 4/2012 vp.  
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Valtiovarainministeriölle osoitetuista tietopyynnöistä huolimatta ministeriö oli kieltäytynyt 

luovuttamasta kaikkia vakuussopimukseen liittyviä asiakirjoja, mitä oli perusteltu vetoamalla 

sopimuksissa olleisiin ehtoihin sekä julkisuuslain liikesalaisuuksia ja ulkosuhteita koskeviin 

salassapitopykäliin. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi valtiovarainministeriöllä 

olevan lakiin perustuva oikeus ainoastaan sopimuskumppaneina olevien pankkien tunnistetietojen 

salassapitoon, minkä johdosta sopimusasiakirjojen muuta sisältöä koskien ministeriöllä katsottiin 

olevan velvollisuus tietojen antoon. Samalla päätöksessä linjattiin, ettei vakuussopimukseen kirjattu 

ehto tietojen pitämisestä yleisöltä salassa ole julkisuuslakiin perustuva syy olla antamatta pyydettyä 

asiakirjaa.225
 Leino ja Salminen määrittelevätkin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 

asettaneen hallitukselle velvoitteen pidättäytyä jatkossa salassapitomenettelyistä, jotka saattaisivat 

toteutuessaan olla ristiriidassa kansallisen julkisuuslain kanssa226. 

Leino ja Salminen viittaavat perustuslakivaliokunnan kiinnittäneen huomiota myös kysymykseen 

siitä, olisiko jatkossa tukitoimien osalta mahdollista vielä läpi päätöksiä ilman, että päätöksenteko 

vaatisi maiden yksimielisyyttä – kyseinen huoli oli noussut esiin etenkin EVM:n perustamisen 

yhteydessä. Kansallisen suvereniteetin kannalta päätöksenteon yksimielisyyttä koskeva kysymys on 

liittynyt edelleen huoleen siitä, voitaisiinko kriisinhoidossa mahdollisesti jatkossa päätyä tekemään 

määräenemmistön turvin päätöksiä, jotka merkitsisivät kansallisten enimmäisvastuiden korottamista 

siinäkin tapauksessa, että Suomen kanta tähän olisi kielteinen. Tämän perusteella Leino ja Salminen 

katsovatkin eduskunnan suhtautuneen mahdollisuuteen estää tarvittaessa kansallisesti velvoittavien 

päätösten läpivienti enemmän kuin pelkästään teoreettisena vaihtoehtona.227 

Olkoonkin, että toisinaan erinäisiä sopimusmuutoksia on edellytetty tehtäväksi ehtona kansalliselle 

hyväksynnälle, viittaavat Leino ja Salminen perustuslakivaliokunnan kuitenkin aina lopulta 

päätyneen toteamaan vakausmekanismien yhdenmukaisuuden perustuslain kanssa. Osallistumisen 

mekanismeihin ei ole katsottu merkitsevän kansallisen suvereniteetin merkittävää rajoittamista 

perustuslain pykälissä 94.2 ja 95.2 mainitun mukaisesti, vaikka näihin sisältyykin huomattavia 

taloudellisia sitoumuksia, joista voi seurata tosiasiallisia vaikutuksia valtion tuleviin 

talouspäätöksiin – etenkin skenaariossa, jossa sitoumusten laskennalliset enimmäisriskit 

toteutuisivat täysimääräisinä. Vakausmekanismien ohessa myöskään muiden eurokriisin kuluessa 

laadittujen kansainvälisten sopimusten – kuten sopimus talousunionin vahvistamisesta sekä EMU:n 

                                                           
225 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 14.5.2013. 
226 Leino ja Salminen 2013, 462. 
227 Emt, 464. 



 

61 
 

puitteissa tehdyt taloudellisen hallinnan uudistukset – hyväksymisestä ei ole eduskunnassa tulkittu 

seuraavan kansallisen suvereniteetin kannalta merkittävää toimivallan siirtoa.228 

Tässä hyväksymismenettelyn osalta olennaiseksi seikaksi Leino ja Salminen nostavat vuonna 2012 

perustuslakiin tehdyn uudistuksen, jolla kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisen kohdalla 

määriteltiin erikseen hyväksymismenettely ”merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, 

kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle” koskeville tilanteille. Siinä missä 

yksinkertainen äänten enemmistö säilyi uudistuksen jälkeenkin hyväksymisvaatimuksena ”ei 

merkittävästi” toimivaltaa siirtävien kansainvälisten velvoitteiden kohdalla, asetettiin sitä vastoin 

uudistuksella merkittävän toimivallan siirron hyväksynnän edellytykseksi eduskunnan kahden 

kolmasosan määräenemmistö229. Äänestyssääntöjen välisellä erolla voidaan nähdä olleen myös 

todellista poliittista merkitystä kun pidetään mielessä eurokriisin kuluessa hyväksyttyjen 

kansainvälisten velvoitteiden huomattava lukumäärä ja tarkastellaan toisaalta eduskunnassa vuosina 

2010–2015 vallinnutta paikkajakoa. Vaikka kriisin aikana toimineista hallituksista kaikki ovat 

paikkamäärältään olleet yksinkertaisen enemmistön varmistavia koalitioita, on kuitenkin jokaisen 

hallituskoalition kohdalla paikkaenemmistö jäänyt kahta kolmasosaa pienemmäksi. Näin ollen 

merkittävän toimivallan siirroksi tulkitussa tilanteessa päätöksen kansallinen hyväksyntä kahden 

kolmasosan määräenemmistöllä olisi käytännössä edellyttänyt hallitukselle tukea myös 

oppositiopuolueiden edustajilta. 

Oman haasteensa perustuslakikeskusteluun ovat tuoneet myös talousunionin perusrakenteisiin 

verraten nopeassa tahdissa hyväksytyt ja toteutetut korjaustoimet, joista seuranneet oikeudelliset 

vaikutukset ovat olleet laaja-alaisia. Tämä taas on tehnyt samalla vaikeammaksi hahmottaa tilanteen 

kokonaiskuvaa sekä EMU:un kytkeytyvää instituutiorakennetta. Koska kriisin johdosta on ryhdytty 

lukuisiin vastatoimiin sekä unionin tasolla että jäsenmaiden hallitusten välillä, on Eurooppaan 

vähitellen muodostunut eri mekanismeista ja osin rinnakkaisista prosesseista koostuva 

ylikansallisten sopimusten verkko, minkä Leino ja Salminen katsovat puolestaan kansallisella 

tasolla edellyttäneen perustuslaillisessa mielessä uudenlaista tulkintaa ja ratkaisuja.230 

Samoin myös Tuori mainitsee institutionaalisen ja lainsäädännöllisen fragmentaation olleen 

eurokriisin tärkeimpiä suunnittelemattomia seurauksia, sillä kriisin myötä on perustettu niin 

virallisia, puolivirallisia kuin epävirallisia toimielimiä, joilla on vaihtelevassa määrin muodollista 

                                                           
228 Emt, 458–459 ja 464. Perustuslakivaliokunnan lausunnot ERVV:stä, EVM:stä sekä sopimuksesta talousunionin 
vahvistamiseksi PeVL 5/2011 vp, PeVL 13/2012 vp, PeVL 37/2012 vp. PL 94.2, 95.2 §. 
229 Emt, 458. PL 94.2, 95.2 §. 
230 Emt, 462. 
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päätösvaltaa ja käytännön vaikutusvaltaa. Hän viittaa esimerkiksi ERVV:n ja EVM:n kaltaisten 

mekanismien olevan perussopimusten ulkopuolella toimivia rahoituslaitoksia, joissa on omat 

hallitustenväliset päätöselimensä ja joita suojaa laaja immuniteetti sekä luottamuksellisuus. Lisäksi 

Tuori huomauttaa, ettei rahoitusapua ja budjettikuria koskevien asiakysymysten valmistelu ole 

tapahtunut vain perussopimusten mukaisissa elimissä, vaan muun muassa myös Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan työryhmässä, euroryhmässä ja euroalueen huippukokouksissa. Hän 

painottaakin tämänkaltaisen institutionaalisen kehityksen jatkuessaan vaikeuttavan samalla 

parlamentaarista valvontaa.231 Euroopan institutionaaliseen kehitykseen ja taloudelliseen hallintaan 

liittyen myös perustuslakivaliokunta on ilmaissut huolensa mahdollisuudesta, jossa tulevaisuudessa 

EU:n sekundäärilainsäädännön kautta voitaisiin tulla epäsuorasti muuttaneeksi perussopimuksissa 

määriteltyä instituutioiden välistä tasapainoa232. 

Sen sijaan euroalueen pelastamiseksi tehtyjen poliittisten toimien vaikutusten Puntscher Riekmann 

ja Wydra huomauttavat jo ulottuneen myös sellaisille politiikan sektoreille, joiden on tähän asti 

mielletty kuuluvan jäsenvaltioiden keskeisen kansallisen päätösvallan piiriin. Näitä ovat esimerkiksi 

talouspolitiikan hoitoa ja perustuslaillista toimivaltaa koskevat kysymykset. Heidän mukaansa 

eurooppalaisen edun nimissä tehdyt päätökset ovatkin väistämättä merkinneet poliittisia uhrauksia 

kansallisella tasolla: kyseisessä päätöksentekoasetelmassa jäsenmaiden hallitukset ovat toistuvasti 

olleet hakemassa parlamenteilta hyväksyntää neuvottelemilleen sopimuksille kun samanaikaisesti 

toisaalla kansallisessa politiikassa kyseisten ratkaisujen vaatimia myönnytyksiä on pyritty 

oikeuttamaan parhaan mukaan. Tämän kannalta Puntscher Riekmann ja Wydra toteavat kehityksen, 

jossa parlamentit kansallisine intresseineen ovat kohdanneet hallitustenvälisistä neuvotteluista 

tulevan ylikansallisen päätöksenteon paineen, olleen samalla omiaan kasvattamaan jännitettä 

parlamenttien ja hallitusten toiminnan välillä. Kun edelleen tiedostetaan parlamenttien, hallitusten 

sekä lukuisien eurooppalaisten instituutioiden olevan samanaikaisesti eri rooliensa kautta osallisina 

kriisiä koskevassa päätöksenteossa, voivat päätösprosessit näyttäytyä sangen vaikeaselkoisena 

kokonaisuutena – etenkin jos pyritään edustuksellisen demokratian lähtökohdista tarkastelemaan, 

keitä kukin päätöksenteon osapuolista esittää edustavansa ja millä näitä väittämiä perustellaan.233 

Näin ollen sen pohjalta, ettei eduskunnassa ole katsottu talouspoliittiseen valvontaan ja 

kriisintorjuntaan liittyvistä toimista aiheutuneen merkittävää toimivallan siirtoa, ja että 

kansainvälisten sopimusten on todettu kaikesta huolimatta säilyttäneen yhä jäsenmailla keskeisen 

                                                           
231 Tuori 2013, 404–405. 
232 Tarkemmin Leino ja Salminen 2013, 470–472. 
233 Puntscher Riekmann ja Wydra 2013, 566–568. 
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vastuun kansallisen finanssi- ja budjettivallan käytöstä234, ei tule vetää yksipuolista johtopäätöstä 

siitä, etteikö eurokriisin kuluessa tehdyillä päätöksillä olisi toisaalta ollut oleellista vaikutusta myös 

kansalliseen päätöksentekoon ja toimivaltaan. 

Vuonna 2010 käynnistyneiden kriisintorjuntatoimien Tuori toteaa vaikuttaneen sekä rahoitusapua 

saaneiden että sitä antaneiden valtioiden suvereniteettiin. Hän painottaa ensinnäkin kaikkien 

kriisimaille myönnettyjen rahoitustuen muotojen – Kreikan ensimmäisestä lainaohjelmasta lähtien 

aina viimeisimpään EVM:ään saakka – perustuneen sopimuksina ankarien ehtojen varaan. Toiseksi 

tämän rinnalla Tuori nostaa esiin myös tukea myöntäneille valtioille kriisitoimista seuranneet 

taloudelliset vastuut, joita on kokoluokkansa puolesta pidettävä huomattavina. Hän esittää 

tilanteesta aiheutuneen valtiosääntöongelmia erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa 

valtiosäännön merkitys poliittisessa ja oikeudellisessa kulttuurissa on poikkeuksellisen vahva.235  

Tuorin mukaan onkin vaikea välttää johtopäätöstä euroalueen maiden finanssipoliittisen 

suvereniteetin merkittävästä supistumisesta arvioitaessa kriisinhoitotoimia kokonaisuutena. 

Suvereniteettia uhkaaviksi tekijöiksi hän nimeää kriisimaiden tukitoimista seuranneiden kansallisten 

vastuiden ohessa eurooppalaisen taloudellisen hallinnan mahdollisen tiukentumisen ja sen 

ulottamisen aina kansallisiin talousarviomenettelyihin asti. Kriisitoimien ja eurooppalaisen 

taloudellisen hallinnan kehittämisen kannalta Tuori arvioi tulevaisuudessa suurimpien 

huolenaiheiden liittyvän kansallista suvereniteettia, parlamentin finanssivaltaa ja ylipäätään 

finanssipoliittisen päätöksenteon demokraattista legitimiteettiä koskeviin kysymyksiin.236 

Samansuuntaisen huolen esittää myös Hix korostaessaan eurokriisin puhkeamisen jälkeen 

laadittujen ylikansallisten sääntöjen ja päätösten237 nykyisellään rajaavan hallitusten ja 

parlamenttien talouspoliittista liikkumatilaa. Tältä osin hän viittaa eurooppalaisten instituutioiden – 

kuten komission, euroryhmän, EKP:n ja mahdollisesti jopa EU-tuomioistuimen – olevan jatkossa 

kyseisten sääntöjen puitteissa sekä valvomassa että vaikuttamassa kansallisella tasolla tehtäviin 

talouspoliittisiin valintoihin238. 

Eurokriisiä seuranneilla tapahtumilla voidaan toisaalta havaita olleen myös kansallisten 

parlamenttien asemaa vahvistavia vaikutuksia. Suomen kohdalla Raunio määrittelee eduskunnan 

                                                           
234 Leino ja Salminen 2013, 463. 
235 Tuori 2013, 399–400. 
236 Emt, 397–405. 
237 Näihin lukeutuvat ERVV:n ja EVM:n ohessa muun muassa sopimus talousunionin vahvistamisesta, Euro Plus -
sopimus sekä ”6-pack” ja ”2-pack” -lainsäädäntökokonaisuudet. Tarkemmin Hix 2015, 180–197. Myös Leino ja 
Salminen 2013, 451–479. 
238 Hix 2015, 196–197. Myös Leino ja Salminen 2013, 463. 
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täysistunto-osallistumisen olleen EU-asioiden käsittelyssä vielä vuosina 2002–2010 hyvin rajallista 

ja toteaa tältä osin integraation näkyneen täysistunnon agendalla lähes yksinomaan korkean tason 

poliittisten kysymysten – kuten perussopimusten muutosten, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, 

Suomen unionin puheenjohtajuuskausien ja yhteisvaluutan – käsittelyn yhteydessä. Sitä vastoin 

vuoden 2010 jälkeen hän korostaa EU-asioita koskevien täysistuntokeskusteluiden määrän nousseen 

huomattavasti, mikä tilanteena on ollut sinänsä poikkeuksellinen kun huomioidaan, että 

tavanomaisesti EU-asioista suurimman osan käsittely tapahtuu yksinomaan valiokunnissa ilman 

asioiden erikseen viemistä täysistuntoon. Tapahtuneen muutoksen taustalla onkin merkittävimpänä 

tekijänä nähtävissä keväällä 2010 puhjenneen eurokriisin vaikutus. Vuosien 2010–2012 EU-

aiheisista täysistuntokeskusteluista Raunio viittaa lähestulkoon kahden kolmasosan olleen kriisiin 

liittyviä. Lisäksi keskustelukulttuurin muutoksen kannalta on pidettävä merkittävinä myös keväällä 

2011 käytyjä eduskuntavaaleja, joiden yhteydessä EU:ta ja euroa koskeva aihepiiri oli kokenut 

uudenlaisen politisoitumisen.239 

Vaikka täysistuntokeskusteluiden määrän kasvu EU-asioissa selittyy sinänsä suuressa osassa 

tapauksia jo sillä, että kriisitoimia koskevien päätösten käsittelylle täysistunnossa on ollut 

lainsäädännöllinen velvoite, huomauttaa Raunio eduskunnassa joka tapauksessa vallinneen ilmeisen 

suurta poliittista painetta eurokriisistä käytävälle julkiselle täysistuntokeskustelulle. Hän esittää 

vuoden 2010 jälkeisen ajan merkinneen muutosta myös siinä suhteessa, että eurokriisin puhjettua 

hallitus on joutunut täysistuntokeskusteluissa ensi kertaa todella puolustautumaan opposition 

toistuvasti esittämää kritiikkiä vastaan sekä samanaikaisesti oikeuttamaan ajamaansa EU-politiikkaa 

ja kriisin torjuntatoimia.240 

2000- ja 2010-luvuilla tapahtuneen kehityksen – kuten Lissabonin sopimuksen sekä toisaalta 

eurokriisin seurauksena kasvaneen EU-politiikan parlamentaarisen näkyvyyden – myötä on täten 

olemassa näyttöä siitä, etteivät kansalliset parlamentit ole jääneet Euroopan integraatiossa vain 

passiivisten mukautujien asemaan. Vaikka jäsenmaiden välillä vallitsee tältä osin edelleen eroja, 

viittaa Raunio esimerkiksi hallitusten olevan nykyisellään EU-asioissa aiempaa tiukemmin 

kansallisten parlamenttien valvonnan alaisuudessa. Hän näkee parlamenttien voimistuneen aseman 

olleen samalla erittäin myönteinen muutos, kun huomioidaan EU:n toimintaa kohtaan osoitettu 

kritiikki demokratiavajeesta, sillä parlamenttien aktiivisempi rooli ja hallituksiin kohdistuva 

valvonta vahvistavat osaltaan EU:n neuvostossa ja Eurooppa-neuvostossa tehtävien päätösten 

demokraattista legitimiteettiä. Raunio toteaakin kansallisten parlamenttien toimivan nykytilanteessa 
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eräänlaisina portinvartijoina integraation syventämisen suhteen, sillä ne eivät ainoastaan valvo EU:n 

lakialoitteiden subsidiariteettiperiaatteen mukaisuutta, vaan tämän ohessa parlamenttien 

hyväksyntää edellytetään niin perussopimuksiin tehtäviltä muutoksilta kuin myös kansalliseen 

finanssi- ja budjettivaltaan kytkeytyviltä eurooppalaisen taloudellisen hallinnan toimilta.241 

Eurokriisin ja talouden vakautustoimien kohdalla Tuori korostaa kansallisen tason demokraattisten 

menettelyiden liikkumavaran riippuneen olennaisesti jäsenmaakohtaisesti vaihtelevista 

valtiosääntöjärjestelyistä. Tässä suhteessa Suomen perustuslaki takaa eduskunnalle kansainvälisessä 

vertailussa varsin tehokkaat vaikutusmahdollisuudet242. Leino ja Salminen katsovatkin eduskunnan 

säilyttäneen eurokriisissä keskeisen asemansa kansallisia kantoja määriteltäessä ja viittaavat sen 

osallistumisoikeuksien osittain jopa vahvistuneen kriisin myötä. Esimerkiksi kriisin kuluessa 

neuvoteltujen uusien sopimusten kansallinen hyväksyntä on aina lopulta ollut eduskunnan 

päätösvallassa, mikä perustuu pitkälti niihin kansallisiin ratkaisuihin, joita on aikanaan tehty 

eduskunnan valtaoikeuksien turvaamiseksi EU-päätöksenteossa. Kokonaisuutena Leino ja Salminen 

arvioivat suomalaisen mekanismin toimineen kohtuullisen hyvin myös Eurooppa-neuvoston 

päätösten ja hallitustenvälisten kriisintorjuntaratkaisujen demokraattisen legitimiteetin 

varmistamisen osalta. He näkevät etenkin menettelyn, jossa eduskunta osallistuu sopimusten 

käsittelyyn etupainotteisesti jo niiden valmisteluvaiheessa, olleen suomalaisen käsittelyjärjestelmän 

selkeänä etuna huolimatta unionitasolta toisinaan tulleista aikataulupaineista. Täten Leino ja 

Salminen eivät pidäkään perusteltuna väittää, että kriisin hoito- ja torjuntatoimia koskeva 

päätöksenteko olisi siirtynyt täysin demokraattisten instituutioiden ulottumattomiin.243 

Edellä mainitun perusteella eduskunnan ja eurokriisin välinen suhde ilmenee sekä poliittisista että 

oikeudellisista vaikutuksista muodostuvana kokonaisuutena, jolloin eduskunnan vallasta kriisin 

kontekstissa puhuttaessa on syytä tarkentaa, minkälaisesta vallasta on kyse. Verrattaessa 

nykytilannetta vuotta 2010 edeltäneeseen aikaan, voidaan kriisillä todeta olleen eduskunnan 

asemaan kahtalaisia vaikutuksia. Oikeudellisesta ja kansallisen toimivallan näkökulmasta on 

väistämättä tapahtunut finanssisuvereniteettiin liittyvää toimivallan siirtoa ylikansallisille 

toimijoille, mitä tosin eduskunnan päätösmenettelyn yhteydessä ei ole katsottu perustuslaillisten 

valtaoikeuksien kannalta merkittäväksi. 

Toisaalta taas EU-politiikka on kriisin myötä noussut selkeästi aiempaa näkyvämmin esille 

täysistuntokeskusteluissa ja siten vahvemmin osaksi kansallista poliittista keskustelua. Tässä 
                                                           
241 Emt, 113–114. 
242 Tuori 2013, 403. 
243 Leino ja Salminen 2013, 452, 456 ja 474–477. 
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perusta eduskunnan aktiiviselle roolille juontuu pääosin jo 1990-luvulla muodostetusta 

parlamentaarisesta EU-asioiden käsittelyjärjestelmästä sekä sille perustuslaissa osoitetuista 

kansainvälisiin velvoitteisiin ja valtiontalouteen liittyvistä valtaoikeuksista. Lisäksi suuren 

valiokunnan toiminnan rinnalla on kriisin kuluessa korostunut etenkin perustuslakivaliokunnan 

rooli, joka on ollut merkittävässä määrin linjaamassa perustuslain tulkintaa kriisitoimia ja 

eurooppalaista taloudellista hallintaa koskevassa päätöksenteossa. 

Vaikka kriisitoimiin ja taloudelliseen hallintaan liittyvät neuvottelut valmisteluineen ovat 

tapahtuneet pitkälti kansallisten parlamenttien ulkopuolella, kuitenkin eduskunnan kohdalla sen 

viimekätinen päätösvalta kansainvälisiä sopimuksia hyväksyttäessä, valiokuntien rooli sekä vahvat 

tiedonsaantioikeudet ovat olleet säilyttämässä sillä keskeisen aseman myös eurokriisin vuosina. 

Edelleen oma kysymyksensä kansallista finanssisuvereniteettia ja laajemmin eduskunnan asemaa 

tarkasteltaessa muodostuu siitä, kuinka suunnitelmat talousunionin kehittämisestä tulevat 

etenemään pidemmällä aikavälillä. Leino ja Salminen muistuttavat talous- ja rahaliiton perustuneen 

alusta alkaen lähtökohdalle, jossa EKP:n itsenäisenä tehtävänä on ollut huolehtia rahapolitiikasta ja 

valuutan vakaudesta ilman, että yhteisvaluutta-alueen toimintaa olisi muutoin sidottu ylikansallisiin 

poliittisiin elimiin. Heidän mukaansa onkin siten odotettavissa, että talousunionin suunnasta 

käytävässä keskustelussa tulevat samalla perustuslailliset kysymykset nousemaan kansallisesti esiin 

uudella tavalla244. 
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5. PARLAMENTAARINEN PROSEDUURI EDUSKUNNASSA 

Eduskunta instituutiona muodostaa oman poliittisen kulttuurinsa ja menettelytapansa käsitellä 

asioita ”parlamentaarisesti”, jolloin puhettakin ohjaavat parlamentaarisen proseduurin säännöt. 

Parlamentarismiin Palonen viittaa tässä yhteydessä erityisenä retorisen politiikan tyylinä, jossa 

yhdistyvät hallituksen vastuullisuus parlamentille sekä parlamentaaristen menettelytapojen ja 

puhekulttuurin aspektit. Parlamentaarisessa politiikassa hän esittää puheen olevan ensisijainen 

toiminnan muoto, mistä johtuen politiikalle varsin tyypillinen erottelu ”sanojen ja tekojen” välillä 

tulisi asettaa kyseenalaiseksi.245 

Proseduralismista puhuttaessa Palonen toteaa niin sanottujen antiparlamentaarikoiden valittelevan 

usein sitä, kuinka parlamentaarikot eivät ota kantaa ”itse asiaan”. Juuri tämä seikka tulisi hänen 

mukaansa parlamentaarisessa formalismissa kuitenkin nähdä olennaisena: ei ole olemassa asioita 

sinänsä, vaan ainoastaan parlamentin esityslistalle nostettuja politisoituja kysymyksiä. Myöskään 

kaikki käsittelemisen arvoiset asiat eivät välttämättä koskaan päädy esityslistalle tai niillä ei ole 

läpimenon mahdollisuuksia, sillä parlamentaarisen proseduurin puitteissa ei ole aikaa paneutua ja 

käsitellä syvällisesti kaikkia ajateltavissa olevia poliittisia kysymyksiä. Vaikka edustajien on 

mahdollista jättää omissa nimissään aloitteita, asialistan muodostamisessa käytettävän ajan 

rajallisuus antaa huomattavan etusijan hallitukselle sekä suurten puolueiden keskinäisille 

sopimuksille.246 

Proseduurin noudattamisesta johtuen parlamenttipuheet eivät Palosen mukaan ole ymmärrettävissä 

itsenäisinä kokonaisuuksina vaan retorisina siirtoina debatissa. Debatointi ei tällöin kohdistu 

pelkästään käsiteltävään asiaan, sillä keskustelu on alistettu parlamentaariselle menettelytavalle, 

jolloin ajalla ja säännöillä taktikointi sekä tilanteiden tulkintamahdollisuudet nousevat tärkeään 

rooliin. Näin ollen parlamentaarisen puheen logiikan hahmottaminen edellyttää osaltaan 

parlamentin pelisääntöjen avaamien mahdollisuuksien analysointia ja ymmärtämistä.247 

Suomalaisessa parlamentarismissa proseduurin keskeisinä elementteinä voidaan pitää eduskunnan 

valtaa päättää muun muassa puhemiehistöstään, työjärjestyksestään sekä valiokunnistaan. Vuoden 

2000 perustuslain myötä on eduskunnan sisäisen toiminnan säätely suuressa määrin siirretty 

määriteltäväksi eduskunnan työjärjestyksessä, eli säädöksessä, jonka sisältöä koskeva valmistelu 

sekä päätöksenteko ovat kokonaan eduskunnan omassa harkinnassa. Erityisesti työjärjestyksen 
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sisällöstä päättävän täysistunnon Hidén korostaa olevan aikaisempaa merkittävämpi tekijä 

eduskunnan toimintatapojen ohjaamisen ja kehittämisen kannalta. Hidén muistuttaa eduskunnan 

toimintaa koskevien perustuslain säännösten ja työjärjestyksen säädöksien olevan silti tulkintaa 

vaativia. Tästä johtuen esimerkiksi puhemiesneuvoston tai suuren valiokunnan tulkinnalliset 

linjaukset voivat muodostua käytännön kannalta merkittäviksi.248 

Vaikka monivaiheisessa eduskuntakäsittelyssä voi ilmetä taktikointia ja ajanpeluuta, huomauttaa 

Palonen kuitenkin asian asettamisen taktikoinnin edelle olevan suomalaisessa parlamentarismissa 

keskeisempää kuin esimerkiksi vanhoissa länsieurooppalaisissa poliittisissa kulttuureissa. Tämä 

taktikoinnin ja politikoinnin julkinen vastustus on säilynyt vahvana myös kansanedustajien 

keskuudessa, sillä pääosin edustajat itsekin korostavat asiakysymyksiin keskittyvien valiokuntien 

roolin ensisijaisuutta eduskuntatyöskentelyssä.249 

Vaikka valiokuntien kokoukset ovat lähtökohtaisesti suljettuja ulkopuolisilta, määrittää perustuslaki 

sen sijaan täysistunnot julkisiksi, mikäli eduskunta ei erityisen painavista syistä toisin päätä.250 

Valiokuntien todellisen vallan arvioinnin Mikko Mattila taas toteaa vaikeaksi, sillä niiden rinnalla 

toimivat puolueiden eduskuntaryhmät tuovat omat vaikutuksensa valiokuntien dynamiikkaan. 

Valiokuntien vaikutusvalta tulee lisäksi suhteuttaa istuvan hallituksen asemaan, sillä vahvat 

enemmistöhallitukset ja hallitusohjelmat rajaavat viime kädessä koko eduskunnan todellisia 

vaikuttamismahdollisuuksia.251 

Yleisellä tasolla hallitusohjelmaa voidaan pitää hallituksen toiminnan perustana ja samalla kaikkia 

hallituspuolueita ja näiden eduskuntaryhmiä sitovana.252 Nousiainen viittaa hallitusohjelmien 1990-

luvulta lähtien laajentuneen ja tarkentuneen poliittisista julistuksista kohti todellisia 

koalitiosopimuksia. Tapahtuneesta kehityksestä huolimatta niihin ei silti ole vieläkään juuri 

sisällytetty yksityiskohtaisia toimenpiteitä, toteuttamisaikatauluja, kustannuslaskelmia tai 

lakiluonnoksia. Tosin on huomioitava, ettei hallituksen poliittinen agenda voi koskaan olla 

tyhjentävästi etukäteen määrätty, sillä uusia poliittisia vaatimuksia, ongelmia sekä ratkaisumalleja 

saapuu jatkuvasti päätöksentekokoneistoon käsiteltäväksi, minkä seurauksena hallituksen 

agendanmuodostus tapahtuu väistämättä asioiden katkeamattomana virtana. Nousiainen toteaa 

hallitusohjelmien parhaimmillaan viitoittavan keskustelunaiheet tai poliittisten hankkeiden yleisen 
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suunnan, mutta huomauttaa yksityiskohdista sopimisen jäävän tällöinkin hallituspuolueiden 

myöhempien neuvotteluiden varaan.253 

Hallituksen aseman keskeisyydestä ja puoluekurista johtuen onkin Palosen mukaan 

ymmärrettävissä, miksi nykyisten parlamenttien toiminta ei ulkoapäin tarkasteltuna ole aina niin 

parlamentaarista.254 Eduskunnan luottamuksesta riippuvainen hallitus pysyy kuitenkin vallassa juuri 

eduskuntaryhmiensä tuella, mikä antaa hallituspuolueiden eduskuntaryhmille – ainakin periaatteen 

tasolla – hyvät mahdollisuudet vaikuttaa hallituksen ajamaan politiikkaan. Toisaalta pääministeri 

voi esimerkiksi tarvittaessa uhata koalitionsa eduskuntaryhmiä hallituksen erolla, mikäli käy ilmi, 

etteivät hallituskoalition kansanedustajat ole antamassa tukeaan hallituksen esityksille. 

Institutionaalisten sääntöjen ohella Raunio ja Wiberg painottavat eduskunnan vallan silti riippuvan 

olennaisesti puoluepoliittisista tekijöistä, kuten hallituskoalition koostumuksesta ja puolueiden 

yhtenäisyydestä.255 

Vaikka eduskunnan työskentelykulttuurista päättäminen on pitkälti sen omassa harkintavallassa, 

huomauttaa Palonen kulloisenkin hallitusohjelman toteuttamisen rajoittavan eduskunnan 

itsenäisyyttä, sillä eduskunnan hallitusvaltaan kohdistama kontrollointi ja valvonta eivät ulotu 

parlamentaarisesta kalenterista päättämiseen.256 Huolimatta siitä, että eduskunta kykenee 

vaikuttamaan politiikan sisältöön esimerkiksi muuttamalla hallituksen esityksiä ja valvomalla 

hallituksen toimia, näkee Wiberg parlamentaarisen asetelman saavan aikaan tilanteen, jossa 

eduskunnalla itsellään ei ole mahdollista olla varsinaista omaa poliittista linjaa, vaan sen on 

pääasiallisesti reagoitava hallituksen sille antamiin ärsykkeisiin.257 

Tärkeimmiksi realiteeteiksi Raunio ja Wiberg asettavat lopulta poliittiset voimasuhteet, jotka 

ohjaavat eduskuntatyötä parlamentaarisen proseduurin rajoissa ja joiden kautta hallituskoalition 

enemmistö sekä vallitseva ryhmäkuri saavat mahdollisesti käsittelyssä ilmenevän viivyttelyn tai 

vastustuksen päättymään.258 
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5.1. Edustajan periaatteellinen puhevapaus 

Parlamentissa edustajan on luotava roolinsa puheen kautta, minkä mukaisesti Pekonen korostaa 

puheen ohessa puhumattomuuden olevan yhtä lailla merkityksellistä edustajan identiteetin 

määrittelyssä sekä statuskamppailussa. Nämä tekijät ovat myös vaikuttamassa edustajan aseman 

muodostumiseen suhteessa edustajakollegoihin. Tällöin hiljaisuus ja vaikeneminenkin 

parlamentissa ovat väistämättä ”paljastavaa puhetta”, sillä näin toimimalla edustaja osoittaa 

esimerkiksi tyytyvänsä jo muiden ilmaisemaan kantaan, tai ettei hänellä ole mitään sanottavaa 

asiaan. Edustajalla ei siis viime kädessä ole muuta mahdollisuutta osoittaa pätevyyttään kuin 

puhumalla. Riippumatta todellisista mahdollisuuksista vaikuttaa käsiteltävänä olevaan asiaan, ovat 

puheenvuorojen käyttäminen, tai vaihtoehtoisesti vaikeneminen, edustajan statusta määrittäviä 

tekoja.259 

Perustuslaki turvaa kansanedustajalle oikeuden puhua vapaasti eduskunnassa kaikista 

keskusteltavina olevista asioista sekä niiden käsittelystä. Hidén huomauttaa tältä osin, ettei vapaa 

puhumisoikeus tarkoita sitä, että kaikissa asioissa ja käsittelyn vaiheissa tulisi voida keskustella. 

Perustuslain säännöksessä on pikemminkin kyse siitä, että silloin kun voidaan keskustella, on myös 

puheoikeus vapaa. Eduskuntatyöskentelyn perustavana lähtökohtana on kuitenkin se, että ennen 

varsinaista päätöksentekoa täysistunnossa täytyy edustajilla olla mahdollisuus keskusteluun asiasta. 

Lisäksi puhevapaussäännös koskee ainoastaan puhevapauden oikeudellisia rajoituksia tai 

rajoittamismahdollisuuksia, jolloin se ei estä esimerkiksi antamasta suosituksia puheiden kestosta 

tai pyrkimästä eduskuntaryhmien keskinäisiin sopimuksiin puhekulttuurin säännöistä.260 

Perustuslaissa mainitun puhevapauden ohessa edustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan 

”oikeutta ja totuutta” sekä perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Hidén viittaa tämän 

yleisesti merkitsevän imperatiivisen mandaatin kieltoa, minkä mukaisesti valitsijat eivät voi 

velvoittaa valitsemaansa edustajaa toimimaan näiden viitoittamalla tavalla, eikä edustaja myöskään 

ole oikeudellisesti velvollinen noudattamaan muilta tahoilta tulevia ohjeita, mikä voi tarkoittaa 

esimerkiksi hallituksen, viranomaisten tai etujärjestöjen vaikuttamispyrkimyksiä.261 

Edustajalta edellytetään myös vakaata sekä arvokasta esiintymistä, eikä hänen tule loukata toista 

henkilöä. Muulta osin puheenvuoron sisältöön ei puhemies voi puuttua, olipa se tasoltaan, 

informaatioarvoltaan tai totuudellisuudeltaan millainen tahansa. Silti oikeus puhua vapaasti ei 
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Hidénin mukaan anna edustajalle oikeutta puhua mistä tahansa asiasta missä yhteydessä tahansa: 

puheenvuorossaan edustajan on pysyttävä käsiteltävässä asiassa, perustuslain ilmaisun mukaisesti 

hänellä on oikeus puhua kaikista ”keskusteltavina olevista asioista”. Sen sijaan se, minkälaisen 

puheen katsotaan poikkeavan asiasta tai mitä pidetään arvokkaana esiintymisenä, jää lopulta 

puhemiehen harkintaan parlamentaarisen käytännön pohjalta.262 

Edustajan esiintymiseen ja asemaan ymmärrettävästi kohdistuu samanaikaisesti keskenään 

ristiriitaisia odotuksia ja paineita: heidän odotetaan ensinnäkin edustavan puoluettaan, äänestäjiään, 

vaalipiiriään ja vaalilupauksiaan. Toisaalta edustajan on huomioitava eduskunnassa vallitsevat 

toimintatavat, kuten puolueiden ja eduskuntaryhmien ohjaus, hallitus-oppositio-jako sekä poliittisia 

kompromisseja edellyttävät tilanteet.263 Käytännössä edustajaa sitovatkin lukuisat ei-oikeudelliset 

säännöt. Wiberg toteaa sekä edustajan että hänen eduskuntaryhmänsä käyttäytymiseen vaikuttavan 

joukon epävirallisia sääntöjä, jotka ovat usein luonteeltaan poliittisia. Tämä pätee varsinkin 

hallituspuolueiden edustajien kohdalla, joiden toimintavapautta rajoitetaan monin tavoin.264 

Yhtenä esimerkkinä kyseisistä rajoituksista voidaan mainita hallituksen yhteistoimintasäännöt, 

joista sovittiin ensimmäistä kertaa Kalevi Sorsan (sdp) neljättä hallitusta muodostettaessa vuonna 

1985. Asiakirjan noudattamiseen sitoutuivat tuolloin kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät, 

joiden tehtävänä oli puolestaan valvoa, etteivät yksittäiset hallituskoalition kansanedustajat poikkea 

sovituista menettelytavoista. Yhteistoimintasääntöjen päämääränä oli mahdollistaa hallitukselle 

politiikkansa toteuttaminen parlamentaarisen enemmistönsä turvin. Tämä sinänsä ei-oikeudellinen 

käytäntö on säilynyt osana suomalaista parlamentarismia, ja yhä edelleen ennen nimittämistään uusi 

hallitus sopii keskuudessaan noudatettavista yhteistoimintasäännöistä.265 

5.2. Eduskuntaryhmät ja puoluekuri 

Perustuslain sananmuodosta huolimatta kansanedustajat eivät ole ymmärrettävissä riippumattomiksi 

yksilöiksi eduskunnassa. Parlamentaarista valtaa olennaisesti kaventava ja edustajien vapaalle 

mandaatille lukuisia käytännön rajoituksia asettava puoluekuri on selkeimpänä näyttäytyvä piirre 

eduskuntatyön ryhmävetoisuudesta ja toisaalta hallitus-oppositio-jaon vaikutuksista edustajan 

toimintamahdollisuuksiin. Pekonen viittaa ryhmäkurista ja -paineesta johtuen hallituspuolueen 

edustajan voivan joutua äänestämään ”itseään vastaan”, jolloin vapaan mandaatin sijasta hän 
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näyttäytyy ensisijaisesti ryhmänsä jäsenenä.266 Vaikka puolueen linjaama kanta käsiteltävään asiaan 

olisi jo olemassa, säilyy edustajalla silti periaatteessa mahdollisuus käsitystensä ja kantojensa 

muuttamiseen – mistä tosin saattaa aiheutua seuraamuksia edustajan asemalle puolueessa.267 

Wiberg toteaa edustajien olevan samanaikaisesti myös toistensa keskinäisessä valvonnassa, ja 

vaikkei sovituista säännöistä lipeämisiä julkisesti käsiteltäisikään, voi eduskuntaryhmän linjasta 

poikenneille edustajille aiheutua myöhemmin seurauksia toiminnastaan. Muun muassa 

yhteistoimintasäännöt ovat muuttuneet aiempaa velvoittavammiksi ja edustajien omaan harkintaan 

on jätetty yhä kapeampi liikkumavara. Kiristymistä tässä on aiheuttanut toisaalta se, että edustajat 

ovat voineet toisinaan tuoda eduskuntaryhmiinsä niin sanottuina omantunnon kysymyksinä 

pitämiään asioita, jotka eivät ainakaan eduskuntaryhmän johdon näkökulmasta ole olleet tällaisia. 

Edustajan ja ryhmän välillä ilmeneviä varsinaisia avoimia konflikteja Wiberg pitää kuitenkin 

harvinaisina, sillä pääpiirteissään voidaan sanoa miltei kaikkien ryhmien jäsenten noudattavan 

puolueensa linjaamaa kantaa asiassa kuin asiassa.268 

Eduskuntaryhmien Hidén näkee olleen jo pitkään tosiasiallisesti välttämättömiä eduskunnan 

toiminnan järjestämisen näkökulmasta, sillä edustajien osallistuminen päätöksentekoon muotoutuu 

pitkälti sen mukaan, mitä eduskuntaryhmässä on ennalta päätetty. Puoluekuria ylläpitävän roolinsa 

ohessa eduskuntaryhmissä tehtävä valmistelu ja ohjaus koetaan keskeisenä edellytyksenä 

eduskuntatyöskentelyn sujuvuudelle ja ennustettavuudelle.269 Samalla täysistuntoäänestysten 

kantojen muodostuksessa korostuu eduskuntaryhmien käytännön merkitys.270 

Eduskuntaryhmään liittyminen on silti vapaaehtoista eikä edustajana toimiminen sitä edellytä. 

Myöskään ryhmän keskuudessaan linjaamat kannat eivät sido oikeudellisesti sen jäseninä olevia 

edustajia. Hidénin mukaan tämänkaltaista itsenäistä ja oikeudellisesti sääntelemätöntä valtaa selittää 

osaltaan se, että eduskuntaryhmä on puhtaasti eduskunnan sisäisen poliittisen yhteistyön muoto.271 

Edustajat kuitenkin luokitellaan ensisijaisesti eduskuntaryhmänsä ja puolueensa jäsenyyden 

perusteella, joiden myötävaikutuksella edustajalle muodostuu vahvempi rooli eduskunnan 

työskentelyssä ja samalla hänen kannanottojensa painoarvo kasvaa. Nousiainen toteaakin, että 

eduskuntaryhmän ulkopuolella toimiva edustaja jäisi ensinnä paitsi muun muassa sisäpiirien 

informaatiosta sekä valiokuntapaikoista, ja toisekseen hänen puheenvuoronsa voitaisiin tulkita 

                                                           
266 Pekonen 2011, 135. 
267 Palonen 2012, 89 ja 109. 
268 Wiberg 2014, 176–177. 
269 Hidén 2006, 64. 
270 Pajala 2014, 186. 
271 Hidén 2006, 65. 



 

73 
 

täysistunnoissa lähinnä yksittäisiksi mielenilmauksiksi.272 Eduskuntaryhmien erityisasemaa 

täysistuntotyöskentelyssä osoittaa niin ikään työjärjestykseen kirjattu mahdollisuus 

ryhmäpuheenvuoroihin, jonka ryhmän jäsen voi saada pidettäväksi täysistunnossa, mikä taas antaa 

edustajalle tätä kautta tilaisuuden poliittisen profiilinsa korottamiseen273. 

Myös eduskunnassa vallitsee sisäinen valtahierarkiansa sekä valiokuntalaitoksen kautta saavutettu 

työnjako, jossa eduskuntaryhmien välisten neuvotteluiden jälkeen ryhmät saavat niille osoitetut 

valiokuntapaikat jaettavaksi jäsentensä kesken. Forsten esittää tällaisessa tilanteessa 

eduskuntaryhmät valikoivina rakenteina, jotka portinvartijan roolissaan määrittelevät pitkälti sen, 

mitä valiokuntatehtäviä kukin ryhmästä saa hoitaakseen.274 Valtahierarkian kannalta Wiberg 

korostaa silti kaikkien eduskuntaryhmien olevan varsin keskusjohtoisia: todellinen vaikutusvalta on 

keskittynyt vain harvoille ja ryhmien linjanveto näyttäytyy elitistisenä. Samalla ryhmien 

varsinainen toiminta määräytyy eduskunnan proseduurin puitteissa, jossa aloitteista suurin osa tulee 

hallituksen taholta.275 Eduskuntaryhmien ja hallituksen välisiin voimasuhteisiin liittyen Jyränki 

huomauttaa, että varsinkin vakaan enemmistöhallituksen oloissa eduskuntaryhmien on haastavaa 

lähteä muuttamaan hallituksen esityksiä enempää kuin hallitus sitä itse sallii.276 

Eduskuntaryhmien toiminnassa Wiberg tekee lisäksi eron ryhmäkurin ja ryhmäyhtenäisyyden 

välillä, jossa ryhmäyhtenäisyys ilmenee ulkoisesti havaittavana pakottomana ryhmän toiminnan 

yhdenmukaisuutena, kun puolestaan ryhmäkurilla viitataan muodollisin tai epämuodollisin 

sanktioin tehostettuun ja pakotettuun yhdenmukaiseen ryhmäkäyttäytymiseen, erityisesti 

täysistuntoäänestyksissä.277 

Nousiainen nimeää puolueiden aatteellisen ja etupoliittisen yhtenäisyyden sekä eduskunnan 

käsittelymääristä muodostuvan työtaakan kuitenkin tekijöiksi, jotka useimmissa tapauksissa riittävät 

varmistamaan ryhmän edustajien yhdenmukaisen käyttäytymisen.278 Yhtenäistä käyttäytymistä 

edesauttavat myös eduskuntaryhmien vakiintuneet tavat, ryhmäkurin valvojat sekä hallituskoalition 

laatimat yhteistoimintasäännöt. Samalla ryhmien yhtenäisyyttä puoltavana seikkana Pajala 

huomauttaa, että mikäli ryhmät eivät kykenisi yhdenmukaiseen toimintaan, olisi tällöin vaarana 
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eduskunnan toimintakyvyn katoaminen ja lopulta pitkällä aikavälillä parlamentaarisen hallituksen 

ylläpitämisen mahdottomuus.279 

Tästä huolimatta ristiriitatilanteet eivät aina kuitenkaan ole vältettävissä, etenkin jos edustajan on 

omantunnon syistä vaikeaa mukautua ryhmänsä kantaan, tai kun hänen on kannassaan huomioitava 

oman äänestäjäkuntansa erityisiä preferenssejä. Kun edustajien huomattavan enemmistön voidaan 

katsoa lukeutuvan niin sanottuihin rivikansanedustajiin, joiden poliittista toimintaa ei välttämättä 

mediassa juuri seurata edustajantyön painopisteen ollessa julkisuudelta piilossa olevissa 

toimielimissä, voivat myös profiloitumisen ja näkyvyyden tavoittelu olla syinä ryhmän kannoista 

poikkeavien linjausten esittämiselle.280 Eduskuntaryhmien toiminnan ja hallitusrintaman 

yhtenäisyyden säilyttämisen tarpeen Pekonen näkee lopulta aina asettavan edustajan valinnan eteen 

siinä, kenelle tämä on viime kädessä lojaali ja vastuullinen: puoluejohdolle, eduskuntaryhmälle, 

äänestäjille vai omalletunnolleen.281 

  

                                                           
279 Pajala 2014, 190. 
280 Forsten 2005, 185 sekä Nousiainen 2006, 292. 
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6. VÄLIKYSYMYSKESKUSTELU PARLAMENTAARISEN 

PUHEEN MUOTONA 

Hallituksen valvonnan ollessa yksi eduskunnan päätehtävistä on sen käytettävissä useita 

valvontamekanismeja, joista huomattavin on välikysymysmenettely. Eduskunnalle ylimpänä 

valtioelimenä kuuluva toimintavapaus edellyttää siihen sisältyvän samalla laajan vapauden ilmaista, 

ilman aika- ja asiayhteyteen liittyviä rajoituksia tai menettelyllisiä esteitä, hallitukselle 

luottamuksensa olemassaolo tai sen puuttuminen.282 

Välikysymys on eurooppalaisissa monipuoluejärjestelmissä toiminut pitkään keskeisenä 

parlamentaarisen koneiston osana, kuten on tilanne myös Suomen kohdalla, jonka valtiosääntöön 

välikysymyssäännöstö sisällytettiin alun perin vuonna 1917 asetetun K.J. Ståhlbergin johtaman 

perustuslakikomitean työn pohjalta. Välikysymysmenettelyn myötä eduskunnalle tuli käytettäväksi 

tavallisesta kysymysmenettelystä poikkeava keino hallituksen luottamuksen mittauttamiselle. 

Välikysymystä koskevat säädökset on säilytetty edelleen merkittäviltä osin vuoden 2000 

perustuslaissa siinä muodossa kuin ne olivat jo vuonna 1917 valtiosääntöön kirjattu.283 

Tarkasteltaessa välikysymyksiä niiden tähänastisen historian valossa, on vuodesta 1918 lähtien 

esitettyjen välikysymysten kokonaismäärä ylittänyt vuoden 2020 alkuun mennessä jo kolmensadan 

kysymyksen rajan.284 Kun tästä määrästä on toistaiseksi vain kuusi välikysymystä johtanut 

epäluottamuslauseeseen, ei välikysymysmenettelyn voida sanoa nykyisellään näyttäytyvän 

välittömänä uhkana hallituksen toiminnan jatkuvuudelle.285 Tämän suhteen Hidén painottaakin 

eduskunnan ja hallituksen molemminpuolisen tietoisuuden parlamentaarisesta 

luottamusvaatimuksesta olevan jo lähtökohtaisesti mukana miltei kaikessa poliittisesti 

merkittävässä toiminnassa, jolloin siitä aiheutuvaa toimintakulttuuria muovaavaa hiljaista ja 

jatkuvaa vaikutusta voidaan hänen mukaansa pitää jossain määrin jopa olennaisempana kuin niitä 

yksittäistilanteita, joissa luottamus asetetaan välikysymyksellä avoimesti kyseenalaiseksi.286 

Perustuslain mukaan välikysymys voidaan tehdä valtioneuvostolle tai ministerille näiden toimialaan 

kuuluvassa asiassa. Erityisesti koko hallitukselle kohdistettujen välikysymysten osalta Hidén 

kiinnittää huomioita siihen, että säännöksessä ei ole kysymys toimivallasta, vaan toimialaan 
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285 Jansson 1993, 256. 
286 Hidén 2006, 145. 



 

76 
 

kuulumisesta. Sananvalinta näin ollen vastaa hallitukselle parlamentaarisessa järjestelmässä 

kuuluvan vastuun luonnetta, jonka mukaisesti kyse on tällöin kaikesta siitä julkisesta toiminnasta, 

johon hallituksen voidaan edellyttää valtaoikeuksiensa puitteissa voivan vaikuttaa.287 Nousiaisen 

mukaan parlamentaarisessa käytännössä välikysymykset saavatkin tavallisesti laajemman 

merkityksen, sillä vaikka välikysymys olisi kohdistettu vain yksittäisen ministerin toimialaan 

kuuluvaan asiaan, kohdistuu se todellisuudessa koko hallituskoalitioon. Näin välikysymyksestä 

muodostuu ennen kaikkea poliittinen ase oppositiolle, jolla kyetään haastamaan hallitusta ja 

arvostelemaan tämän politiikkaa – sekä periaatteessa mahdollistetaan hallituksen suistamisen 

vallasta.288 

Vaikka välikysymysten perimmäinen lähtökohta kytkeytyy parlamentaarisen luottamuksensa 

menettäneen hallituksen kaatamiseen, ei tämä asetelma kohtaa läheskään aina käytännön tilanteen 

kanssa. Välikysymyksen nostattaman poliittisen ristiriidan muodolliseksi syyksi voidaan ilmoittaa 

sinänsä vähäinenkin hallituksen toimenpide varsinaisen syyn ollessa laajemmassa 

tyytymättömyydessä hallitukseen tai esimerkiksi poliittisten kilpailijoiden valtapyrkimyksissä.289 

Parlamentaaristen kysymysten liittyessä aina johonkin rajattuun asiayhteyteen, esittää Wiberg 

niiden kautta olevan tällöin mahdollista muodostaa omissa konteksteissaan järkeviksi miellettäviä 

päätelmiä. Toisaalta harkitulla kysymysten asettelulla opposition on mahdollista viestiä julkisuuteen 

epäsuorasti tai muodollisen menettelyn puitteissa piiloisesti hallituksen kyvyttömyydestä. Lisäksi 

voi ilmetä tilanteita, joissa poliittisen taktiikan kannalta hallituksen antama vastaus kysymykseen on 

vähemmän tärkeä kuin itse kysymys. Parlamenttikysymysten ollessa usein vihjailevia ja vastaajaa 

johdattelevia, korostaa Wiberg tässä yhteydessä myös sitä, että toisinaan kysyjän kannalta kaikki 

poliittiset tavoitteet voivat olla saavutettu jo pelkästään kysymyksen esittämisellä.290 

Välikysymyksellä, kuten yleisemminkin parlamenttikysymyksillä, voidaan katsoa olevan myös 

omat makrofunktionsa, joista Wiberg mainitsee keskeisimpinä kontrollin, responsiivisuuden ja 

poliittisen profiilin funktiot. Näistä kontrollifunktiossa korostuu parlamenttikysymysten luontevin 

tehtävä hallituksen toimeenpanovallan valvomisessa sekä kiistanalaisten kysymysten ja ongelmien 

julkisuuteen tuomisessa. Responsiivisuusfunktion näkökulmasta puolestaan eduskunta ei esitä 

kysymyksiä ainoastaan hallituksen valvomiseksi, vaan kysymysinstituution kautta hallitus ja sen 

alainen virkamieskunta pysyvät tiukemmin eduskunnalle responsiivisina, eli teoilleen vasteen 

                                                           
287 Emt, 150. PL 43 §. 
288 Nousiainen 1998, 182–183. 
289 Emt, 250. 
290 Wiberg 2014, 207, 213. 



 

77 
 

antavina, jolloin mahdollinen parlamenttikysymys toimii passiivisena pelotteena hallitukselle ja 

pakottaa huomioimaan eduskunnan mahdolliset reaktiot. Poliittisen profiilin funktio vuorostaan 

perustuu parlamenttikysymysten saamalle julkisuudelle mediassa. Poliitikkojen tiedostaessa tämän, 

he voivat käyttää kysymysinstituutiota profiilinsa luomisessa ja hankkia medianäkyvyydellä 

laajemmin tukea poliittisille tavoitteilleen.291 

Wiberg kuitenkin huomauttaa ulkopuolisen näkökulmasta olevan haasteellista arvioida kattavasti, 

mistä nimenomaisista syistä jokin tietty parlamenttikysymys esitettiin hallitukselle juuri tiettynä 

hetkenä. Etulyöntiasemaan pyrkimisen ja poliittisen taktikoinnin merkitys korostuu väistämättä 

kysymysinstituution käytössä, mutta nämä piiloiset syyt eivät välttämättä välity laajalti eduskunnan 

ulkopuolelle. Silti välikysymysten ollessa opposition merkittävin ja samalla säästeliäimmin 

käyttämä poliittinen ase, voidaan hänen mukaansa niitä analysoimalla saada politiikan 

päiväjärjestyksestä nostetuksi esiin olennaisia piirteitä tärkeiksi koetuista asiakokonaisuuksista, 

kiistakysymysten rintamalinjoista sekä poliittisten ryhmien välillä ilmenevistä painotuseroista.292 

6.1. Välikysymyksen käsittely eduskunnassa 

Välikysymyksen tekemiseksi vaaditaan vähintään 20 edustajaa ja se voidaan kohdistaa joko 

valtioneuvostolle kokonaisuudessaan tai yksittäiselle ministerille. Vastaus välikysymykseen on 

annettava 15 päivän kuluessa siitä, kun se on saatettu valtioneuvoston tietoon, ja vastaus annetaan 

aina suullisesti täysistunnossa joko pääministerin tai asianomaisen ministerin toimesta. 

Valtioneuvoston vastausta seuraa keskustelu, jonka päätteeksi puhemies esittää täysistunnolle 

hyväksyttäväksi niin sanotun yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen.293 Seuraavassa on 

pääpiirteissään läpikäytynä tutkielman aineistona toimivien välikysymysten keskusteluvaiheen294 

proseduuri: 

 Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen  

 Keskustelu välikysymyksen johdosta    

 1) Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoro. 

 2) Ryhmäpuheenvuorot eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä.  

 3) Debattiosuuden alku, jossa puhemies myöntää harkintansa mukaan

 vastauspuheenvuoroja.     

                                                           
291 Emt, 219–221. 
292 Emt, 221. 
293 Nousiainen 1998, 182. PL 43 § ja TJ 22 §. 
294 PTK 172/2010 vp, PTK 66/2012 vp, PTK 40/2013 vp, PTK 148/2014 vp. 
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 4) Siirtyminen varsinaiseen puhujalistaan: puhemies myöntää puhujalistaan ennalta

 pyydetyt puheenvuorot ilmoittautumisjärjestyksessä ja näihin harkintansa mukaan 

 vastauspuheenvuoroja.    

 Keskustelun päättäminen puhujalistan jälkeen 

Mikäli keskustelussa ei tehdä muuta ehdotusta päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi, on 

puhemiehen ehdotus hyväksytty. Yksinkertainen päiväjärjestykseen siirtyminen merkitsee 

eduskunnan hyväksyvän valtioneuvoston vastauksen ja hallituksen katsotaan nauttivan eduskunnan 

luottamusta. Kuitenkin käytännössä tehdään lähes poikkeuksetta ehdotus muunlaiseksi 

päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi. Tällainen ehdotus niin sanotusta perusteltuun 

päiväjärjestykseen siirtymisestä voi sisältää muun muassa hallituksen politiikan hyväksyvän tai sitä 

arvostelevan kannanoton, sekä ääritapauksissa selkeän epäluottamuslauseen ja eroamiskehotuksen. 

Tässä tilanteessa välikysymyskeskustelun päätyttyä toimitetaan erikseen äänestys, jossa vastakkain 

asettuvat puhemiehen esittämä sanamuodoltaan neutraali ehdotus yksinkertaisesta 

päiväjärjestykseen siirtymisestä sekä hallituksen toimintaan kantaa ottava ehdotus perusteltuun 

päiväjärjestykseen siirtymisestä. Ehdotuksia perusteltuun päiväjärjestykseen siirtymisestä voidaan 

välikysymyskeskustelun aikana esittää myös useampia, jolloin kilpailevien ehdotuksien välillä 

toimitetaan riittävä määrä äänestyksiä kunnes jäljellä on vain yksi puhemiehen ehdotusta vastaan 

asetettava ehdotus. Edelleen täysistunto voi tarvittaessa päättää asian lähettämisestä valiokuntaan, 

minkä jälkeen valiokunta laatii täysistunnolle ehdotuksen perusteltuun päiväjärjestykseen 

siirtymisen sanamuodosta.295 

Se, minkälainen lausuma on katsottava epäluottamuksen ilmaukseksi, jää Hidénin mukaan 

parlamentaarisen käytännön puitteissa tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Käytännön kannalta voi 

merkittäväksi muodostua se, miten hallitus ennalta ilmoittaa tulkitsevansa ehdotukset perusteltuun 

päiväjärjestykseen siirtymisestä. Mikäli täysistunto hyväksyy perusteltuun päiväjärjestykseen 

siirtymisen osana lausuman, jossa selvästi ilmaistaan eduskunnan luottamuspula hallitusta kohtaan, 

on tilanne perustuslain edellyttämän luottamusvaatimuksen kannalta selkeä. Jos taas hyväksytyksi 

tulee lievempi kriittinen lausuma, mutta jonka hallitus on silti etukäteen ilmoittanut tulkitsevansa 

epäluottamukseksi, voidaan yhtä lailla tämä tilanne katsoa epäluottamuslauseeksi eduskunnalta.296 

  

                                                           
295 Hidén 2006, 148–149, Nousiainen 1998, 183 sekä Pajala 2014, 185. 
296 Hidén 2006, 149. 
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6.2. Deliberaatiota vai osa poliittista strategiaa? 

Deliberaatiosta puhuttaessa Pekonen korostaa, ettei kyse ole mistä tahansa keskustelusta, vaan 

toteutuakseen sen tulisi olla julkista, aidosti keskustelevaa sekä päätöksentekoon vaikuttavaa 

merkityksellistä puhetta. Keskeisimpänä kriteerinä voidaan pitää sitä, että keskusteluissa esitetyillä 

argumenteilla ja näkemyksillä tulisi olla mahdollista vaikuttaa debattiin osallistuvien mielipiteisiin 

ja kannan muodostukseen.297 John S. Dryzekin mukaan toiminnan voidaan katsoa sisältävän 

deliberatiivisia piirteitä siinä määrin, missä puheella pystytään todella vaikuttamaan ja miten 

kaikkien asianosaisten mahdollisuudet osallistua vuorovaikutukseen toteutuvat käytännössä.298    

Tyypillisesti deliberaation eduksi lasketaan demokraattisen osallistumisen edistäminen siten, että 

päätökset pyritään tekemään mahdollisimman laajan ja avoimen julkisen keskustelun pohjalta sen 

sijaan, että vedottaisiin vain jo olemassa oleviin intresseihin – tai vielä epätoivotummassa 

tilanteessa jonkinlaisen pakottamisen tuloksena. Kun deliberaatio ymmärretään pakottomaksi 

arvoja, intressejä ja näkökulmia puntaroivaksi kommunikaatioksi, deliberatiiviseen demokratiaan 

puolestaan kytkeytyy aina poliittisen päätöksenteon konteksti, joka asettaa rajoitteita keskustelun 

osapuolille. Näin ollen normatiiviset deliberaation ihanteet eivät useinkaan kohtaa ”poliittisen 

todellisuuden” ja puoluepolitiikan realiteettien kanssa.299 Dryzek huomauttaa retoriikan olevan 

kaiken muun kielellisen toiminnan tavoin erottamattomana osana myös deliberaatiossa, jolloin se 

voi sekä edistää että vaikeuttaa deliberaation toteutumista. Deliberatiivisuuden näkökulmasta 

tulisikin pyrkiä ennemmin avoimen sovittelevaan kuin muita osapuolia sitovaan tai rajoittavaan 

retoriseen tyyliin.300 

Vaikka vallalla oleva näkökulma deliberaatiosta tukee käsitystä siitä, että se parantaa päätösten 

laatua ja edesauttaa demokratian toteutumista, tarkastelee Susan C. Stokes deliberaatiota ja sen 

väitettyjä vaikutuksia myös skeptisemmästä näkökulmasta. Hän viittaa yhteisöissä kollektiivisesti 

tuotetun tiedon vaikuttavan siihen, millä tavoin kansalaiset kokevat sen, mikä heille kulloinkin on 

parhaaksi. Tämä tieto ja siihen liittyvät uskomukset riippuvat usein kausaalisista malleista, jotka on 

omaksuttu julkisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen kautta osaksi ajattelua. Kuitenkaan 

julkisesta kommunikaatiosta, kuten deliberaatiostakaan, ei pystytä pois sulkemaan manipulaation 

mahdollisuutta, jolloin ne voivat saada ihmiset pitämään kiinni kausaalisista uskomuksistaan vaikka 

niissä ilmenisi epätarkkuutta tai korostuisi huomaamatta jonkin tietyn erityisryhmän intressit. Uhka 

                                                           
297 Pekonen 2011, 40–41 ja 51. 
298 Dryzek 2010, 10. 
299 Pekonen 2011, 43 ja 56–57. 
300 Dryzek 2010, 83–84. 
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tällaisen manipulaation olemassaolosta ei useinkaan nouse esille deliberaatiokeskusteluissa, mutta 

silti sen kautta on deliberaatioksi väitetyn menettelyn keinoin mahdollista saada piiloisesti yksilöitä 

äärimmäisissä tapauksissa jopa rajoittamaan tai muuttamaan käsityksiään identiteeteistään, 

intresseistään ja tarpeistaan tavalla, joka ei ole näiden omien etujen mukaista.301 

Adam Przeworski puolestaan ei näe perusteltuna väitettä deliberaatiolla väistämättä saavutettavasta 

legitimiteetistä, sillä esimerkiksi pelkästään yhteisöjen sisäsyntyisten uskomusten pohjalta ei voida 

tehdä normatiivista arviointia vaihtoehtoisten asiantilojen välillä. Deliberaation sovittaessa yhteen 

kantoja ja ohjatessa uskomuksia se voi samalla lukita yksilöt tasapainotettuihin kompromisseihin, 

joista nämä eivät enää tämän jälkeen kykene poikkeamaan. Keskeisenä huomiona Przeworski pitää 

myös sitä, että yksilöiden välillä ilmenevä henkilökohtainen päättely ja järkeily voivat synnyttää 

poikkeavia johtopäätöksiä, vaikka kaikilla olisi periaatteessa tarvittavat, tai ainakin yhtä kattavat, 

tiedot hallussaan.302 Edelleen hyvin tulkinnanvaraisena seikkana säilyy myös se, millä perusteilla 

kukin yksilö ymmärtää oman järkeilynsä ja tästä seuraavan päätöksentekonsa johdonmukaiseksi. 

Deliberaation korostaessa keskustelun julkisuutta, on tämän katsottu parlamentissa voivan myös 

kääntyä deliberaatiota estäväksi tekijäksi julkisuuden vaikuttaessa edustajien käyttäytymiseen. 

Poliitikoilla deliberatiivinen joustavuus voikin äänestäjien silmissä näyttäytyä heikkouden merkkinä 

tai aiempien poliittisten linjausten pettämisenä. Myös edustajat tiedostavat nämä vaarat, minkä 

vuoksi julkisuudessa pyritään esiintymään päättäväisinä, sitoutuneina ja johdonmukaisina. Kun 

julkinen täysistunto asettaa omat rajoituksensa poliittisen debatin syvällisyydelle, siirtyvät 

päätöksenteon kannalta välttämättömät ”todelliset” neuvottelut täysistuntojen ulkopuolelle 

luottamuksellisilla ja suljetuilla foorumeilla käytäviksi.303 Tämänkaltaisen vallan kasautumisen sekä 

toisaalta puoluekurin vaikutukset Maija Setälä näkee selviksi ongelmiksi deliberatiivisesta 

näkökulmasta, jonka mukaisesti puolueiden odotettaisiin ennemmin toimivan julkisen keskustelun 

mahdollistavina foorumeina kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon välillä.304 

Välikysymysten deliberatiivisuuden arvioimisessa keskeistä on kiinnittää huomiota niiden asemaan 

yhtenä julkisen täysistuntokäsittelyn muotona, jolloin puheenvuorojen lukeminen paperista on 

sallittua sekä edustajille että ministereille. Jo tämän perusteella on syytä olettaa istunnoissa 

kuultujen puheenvuorojen olevan suuressa määrin ennalta suunniteltuja esityksiä sen sijaan, että 

                                                           
301 Stokes 1998, 123–124, tarkemmin 125–136. 
302 Przeworski 1998, 148 ja 155. 
303 Pekonen 2011, 157. 
304 Setälä 2009, 114. 
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niiden sisältöpainotukset, argumentaatio tai muiden osapuolten kilpaileviin väittämiin reagointi 

muodostuisivat spontaanimmin vasta varsinaisen keskustelun lomassa. 

Deliberatiivisuuden asteen kyseenalaisuudesta huolimatta Nousiainen kuitenkin korostaa 

välikysymysten olevan poliittisesti merkittäviä ja verraten harvinaisia tapahtumia, jolloin niiden 

julkiseen käsittelyyn valmistaudutaan huolellisesti niin hallituskoalition kuin oppositiopuolueiden 

taholla.305 Sen sijaan, että aidosti deliberaation kautta saavutettaisiin käsitys hallituksen 

jatkamisedellytyksistä eduskunnan luottamuksen suhteen, on todellisuudessa välikysymyksen 

tarkoitus useimmiten toinen. Jan-Magnus Jansson toteaakin välikysymyksen esittäjien olevan varsin 

hyvin selvillä siitä, ettei istuvan hallituksen asemaa kyetä horjuttamaan. Oppositio on silti näin 

toimiessaan halunnut välikysymyksellään ennen kaikkea muistuttaa olemassaolostaan, sillä 

pelkästään passiivisena sivustakatsojana se jäisi helposti hallituksen saaman huomion varjoon. 

Niinpä välikysymyksen kohdistuessa tärkeäksi koettuun ja poliittista mielenkiintoa herättävään 

aiheeseen, toimii se oppositiolle keinona hankkia näkyvyyttä, hallituksen politiikan vähättelyn 

ohella.306 

Pekonen viittaa liberaalin edustuksellisen demokratian klassikoiden edellyttäneen julkiselta 

täysistuntopuheelta sitä, että kansakunnan kannalta keskeiset poliittiset puheet pidettäisiin 

nimenomaisesti siellä. Nykymuotoisessa parlamentarismissa julkisen puheen tavoitteet ovat 

tavanomaisesti kuitenkin muualla, kuten esimerkiksi puhujan itsensä esille tuomisessa tai poliittisen 

vastustajan uskottavuuden heikentämisessä. Täysistuntopuheen institutionaalisen logiikan on näin 

katsottu johtaneen tilanteeseen, jossa salissa käytävä debatti pelkistyy lähinnä edustajien ja heidän 

puolueidensa mielipiteitä esitteleviksi ”yksinpuheluiksi”. Tällaisessa keskustelussa edustajien sekä 

puoluekurin linjauksia noudattelevien eduskuntaryhmien kannat ovat pitkälti ennalta määriteltyjä, 

jolloin Pekosen mukaan täysistuntokeskusteluiden tavoitteissa on kyse enää vain poliittisen 

vastustajan kukistamisesta, ei todellisesta debatoinnista tämän kanssa.307 

Pekonen nostaa tässä esiin myös edustajien kaksijakoisen suhtautumisen täysistuntopuheeseen308. 

Toisaalta sen vaalipuhemaisuutta ei arvosteta ja siihen usein yhdistettävän teatterimaisuuden 

pelätään lisäksi heikentävän eduskunnan asemaa sekä arvovaltaa. Toisaalta taas julkisuuden 

merkitys tiedostetaan ja tämän vuoksi eduskunnassa harjoitetaan ”kamerapalvontaa” sekä 

                                                           
305 Nousiainen 1998, 183. 
306 Jansson 1993, 256. 
307 Pekonen 2011, 95–97. 
308 Tiedot perustuvat kahden haastattelututkimuksen aineistoon, jotka on toteutettu vuosina 2001–2003 osana 
Suomen eduskunta 100 vuotta -kirjahanketta sekä vuosina 2008–2009 osana Suomen Akatemian Edustuksellisuuden 
ongelma ja puheen merkitys eduskunnassa -tutkimusprojektia. Tarkemmin Pekonen 2011, 225. 
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kilpaillaan puheoikeuksista. Tällaiseen toimintaan osaltaan keskeiseksi kannustimeksi Pekonen 

nimeää suomalaisen vaalijärjestelmän, jossa äänestetään sekä puoluetta että ehdokasta. Näin 

edustajalle on kannattavaa profiloitua julkisesti, jolloin täysistunto toimii myös omanlaisensa 

teatterin ja näyttäytymisen paikkana.309 Täysistuntojen julkisuus ja mediahuomio voi muuttaa 

edustajien puheenvuorot käsiteltävässä asiassa ylipolitisoiviksi ja vaaliretoriikkaa muistuttaviksi, 

minkä Palonen esittää johtavan kaksijakoiseen kritiikkiin: eduskunnan toiminnassa koetaan 

ensinnäkin vaaliretoriikan kannalta olevan ”liikaa politiikkaa”, mutta toisaalta myös ”liian vähän 

politiikkaa” todellisen asiakeskustelun jäädessä varjoon.310 

Opposition Pekonen asettaa julkisessa debatissa hallitusta edullisempaan asemaan ja 

lähtökohtaisesti avoimemman keskustelun kannalle. Koska oppositiolla ei tarvitse olla asioista 

lukkoon lyötyjä kantoja, helpottaa se keskustelua ja antaa liikkumavaraa hallitukseen nähden. 

Tyypillisesti oppositio lähtee liikkeelle siitä, että hallitus toteuttaa väärää tai epäonnistunutta 

politiikkaa, jolloin pyrkimällä vaikuttamaan tai johdattelemaan hallituspuolueiden edustajien 

näkemyksiä on oppositio näin valmiina hyödyntämään mahdollisia hajaannuksen merkkejä 

hallituskoalitiossa. Sen sijaan hallituksen taholta opposition vastustus tulkitaan tavallisimmin 

medialle ja äänestäjille suunnattuna politikointina.311 

Vakaan enemmistöparlamentarismin oloissa Nousiainen pelkistää oppositioedustajat 

päätöksenteossa asemaltaan ulkopuolisiksi, joilla ei ole roolia hallitusten esitysten laadinnassa ja 

vain vähän merkitystä niiden muokkaamisessa eduskuntatyöskentelyssä. Hallituksen ja opposition 

välinen eron terävöityessä puolueet voivat kokea oppositioasemansa turhauttavana, koska 

oppositiolla ei ole keinoja vahvan hallituksen politiikkaan vaikuttamiseksi. Nousiaisen mukaan 

opposition perustehtäväksi jää tällaisessa asetelmassa vallitsevan menon arvostelu, vaihtoehtoisten 

linjojen ja ratkaisujen esittäminen sekä pyrkiminen oman hallitusaseman turvaavaan menestykseen 

seuraavissa vaaleissa. Tästä näkökulmasta välikysymykset ovat muun opposition 

täysistuntoaktiivisuuden tavoin mielenilmauksellista, mediaan vetoavaa ja hallitusrintaman 

heikentämiseen pyrkivää toimintaa.312 

Parlamenttikysymykset ovatkin Wibergin mukaan usein debatin osalta sitä, että edustajat ovat 

kyselevinään ja ministerit vastaavinaan, jolloin kaikki osapuolet käyttävät kysymysinstituutiota 

poliittisten piiloviestien välittämiseen vältellen samanaikaisesti epäedulliseen asemaan joutumista. 
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311 Pekonen 2011, 136–137. 
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Kysymysten kohdalla Wiberg katsoo olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että ministerit eivät 

anna niihin niin täydellistä vastausta kuin voisivat tai kuin kysyjä odottaisi. Tämän seikan arviointi 

voi osoittautua hankalaksi, sillä vaillinaiselta vaikuttava vastaus voikin osoittautua kattavaksi, 

mikäli vastauksen kuulijalla vain on riittävät taustatiedot. Vastaaja voi myös perustaa 

puheenvuoronsa osittain ilmaisematta jätetyille premisseille, joilla sinänsä on olennainen merkitys, 

mutta joista keskusteluun osallistuvien oletetaan olevan jo entuudestaan tietoisia. Näin ollen 

välikysymyskeskustelussakin debatoivilla osapuolilla voi kullakin olla omat julkilausumattomat 

olettamuksensa asiantilojen ”normaaliudesta”.313 

Usein onkin mahdotonta yksiselitteisesti selvittää, onko esimerkiksi ministerin antama vastaus 

todenmukainen. Wiberg toteaa epämääräisyyden poliittisissa puheenvuoroissa kannattavaksi, sillä 

alituisen epävarmuuden vallitessa olisi riskialtista sitoa ennalta liiallisesti käsiään. Lisäksi 

tilanteesta riippuen tietojen oikeellisuuden varmentaminen voi olla haasteellista hallituksellekin. 

Eduskunnalle hallituksen tosiasiallinen kontrollointi on useissa tapauksissa vaikeaa, mihin Wiberg 

liittää kaksi olennaista ongelmatekijää. Ensinnäkään eduskunta ei tunne kaikkia niitä olosuhteita, 

joissa hallitus joutuu toimimaan, ja voi olla myös osittain tietämätön hallituksen ajankohtaisista 

toimista tai niiden vaikutuksista. Toiseksi hallituksella on useasti käytössään vain sille saatavilla 

olevaa informaatiota, mihin eduskunnan taholta voi olla haasteellista reagoida.314 

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta täysistunnossa käytävän välikysymyskeskustelun 

perustuvan suuressa määrin poliittiseen taktiikkaan, joka asettaa rajansa todellisen debatoinnin 

mahdollisuuksille ja ylipäätään sen tarkoituksenmukaisuudelle. Täysistunnoissa deliberaation aste 

jää useimmiten heikoksi puheiden kohdistuessa lähinnä äänestäjien sekä median suuntaan. 

Julkisella puheella ei näin edes pyritä vaikuttamaan muiden keskusteluun osallistuvien kantoihin, 

vaan tavoite on poliittisen vastustajan uskottavuuden heikentämisessä ja argumentoinnin 

kyseenalaistamisessa. Täysistuntopuheen ollessa usein korostetun politisoivaa ja vaalipuheen 

omaista, jää aito keskustelu poliittisten kilpailijoiden välillä lähinnä kuriositeetiksi. 

Viitteitä välikysymyskeskusteluiden deliberatiivisen vaikuttavuuden vähäisyydestä voidaan myös 

saada tarkastelemalla sitä, milloin välikysymyksestä olisi viimeksi aiheutunut poliittisesti 

dramaattisia muutoksia, joita ei osattu ennakoida vielä keskustelua edeltäneissä olosuhteissa. 

Edelleen välikysymysten kohdalla on huomioitava niiden erityisluontoinen päätössisältö, sillä itse 

välikysymysmenettelyn asiasisältönä on selvittää ainoastaan eduskunnan luottamus hallitukseen ja 
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tätä kautta hallituksen jatkamisedellytykset. Välikysymyskeskustelun aikana mahdollisesti esitetty 

kritiikki tai päätöksenteon poliittista asiasisältöä koskevat muutokset on siten käsiteltävä erikseen 

välikysymysmenettelyn ulkopuolella eduskunnan normaalin proseduurin mukaisesti. 

Välikysymysmenettelyn toteaminen deliberatiivisuudeltaan vähäiseksi julkisuuden paineesta sekä 

äänestäjien miellyttämisen tarpeesta johtuen on arviona sinänsä johdonmukainen, mutta havaintoa 

ei silti tule yleistää koko parlamentaarista järjestelmää koskevaksi. Dryzek viittaa poliittisen 

järjestelmän sisällä ilmenevän eri toimielinten välillä lukuisia toimintaperiaatteita, mitkä 

näyttäytyvät deliberatiivisuuden asteeltaan hyvin poikkeavina. Siksi poliittista puhekulttuuria ja 

deliberatiivisuutta tarkasteltaessa ei pidä keskittyä vain yksittäisen menettelyn tai foorumin 

arvioimiseen, koska niissä käytävä keskustelu linkittyy aina väistämättä laaja-alaisempaan debattien 

jatkumoon osana muita järjestelmän toimielimiä ja päätöksentekomekanismeja.315 Tämän kautta 

välikysymyksissäkin käytetyistä puheenvuoroista on mahdollista erottaa osittaisia ja epäsuoria 

merkkejä aikaisempien debattien sekä neuvotteluiden vaikutuksesta – joista merkittävän osan 

voitaneen olettaa käydyiksi luottamuksellisesti ja suljetuin ovin. 

Samoin Pekonen viittaa deliberaatiolla olevan yhä paikkansa, sillä vaaleissa määräytyvät vasta 

puolueiden keskinäiset voimasuhteet, ei toteutettavan politiikan lopullinen sisältö, jolloin 

kiistanalaisiksi jäävistä asioista on välttämätöntä neuvotella jossakin. Tosin kompromissien 

muodostaminen jää edelleen suuressa määrin puolueiden, etenkin puoluejohtajien ja puolueiden 

eduskuntaryhmien, välisiksi neuvottelukysymyksiksi.316 

Deliberatiivisuuden sijasta Wiberg korostaa julkisten täysistuntojen kohdalla niiden luonnetta 

strategisena ja voittoon tähtäävänä viestintänä, jossa epäilemättä ilmenee poliittista taktikointia ja 

manipulointia. Niinpä välikysymyksiä tulisi ensisijaisesti analysoida tästä strategisesta 

näkökulmasta, jonka mukaisesti poliittisilla toimijoilla on tavoitteita, joiden toteutumista nämä 

pyrkivät kysymysinstituutiota hyödyntämällä maksimoimaan.317 Vaikkei välikysymyksellä 

pyrittäisi suoranaisesti hallituksen kaatamiseen, säilyy se edelleen eduskunnan – käytännössä 

opposition – tärkeänä valvontakeinona ja poliittisena aseena, jonka toistuva uhka pitää 

hallitusrintaman varuillaan. Lisäksi välikysymyksen taktisesti ajoitettu käyttö pakottaa hallituksen 
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tulemaan julkisesti perustelemaan toimiaan epäedullisiksi ja hankaliksi koetuissa 

asiakysymyksissä.318 

Puhutaanpa sitten yksittäisessä tilanteessa, sosiaalisessa instituutiossa tai laajemmin yhteiskunnan 

tasolla ilmenevästä poliittisesta toiminnasta, Norman Fairclough viittaa niin valtaan pääsyn, vallan 

harjoittamisen, vallassa pysymisen kuin vallan menettämisenkin tapahtuvan sosiaalisen kamppailun 

ehdoilla ja sen seurauksena.319 Vaikka parlamenttikysymyksen taktiset tavoitteet on jo voitu 

saavuttaa pelkästään esittämällä kysymys, ja kysymysten ollessa lisäksi suuressa määrin opposition 

poliittista signalointia hallitukselle sekä ulkoparlamentaariselle yleisölle, ei silti hallituksella ole 

varaa suhtautua kysymyksiin vähättelevästi. Esimerkiksi epäonnistuneeksi koettu tai muuten laajaa 

tyytymättömyyttä herättävä vastaus voi koitua poliittisesti vahingolliseksi ministerille ja jopa koko 

hallitukselle. Tätä ei muuta tilanne, jossa hallituksen onnistuu voittaa enemmistönsä turvin 

kysymyksen käsittelyyn liittyvä äänestys, sillä vaikka hallituksen vastaus muodollisesti voittaisikin 

äänissä, voi se silti äänestäjien silmissä jäädä argumentoinniltaan ja legitimiteetiltään kilpailevaa 

esitystä heikommaksi.320 

Tältä osin Setälä asettaa puoluekilpailun deliberatiivisesta näkökulmasta arvokkaaksi, sillä kilpailu 

kannustaa puolueita kuuntelemaan äänestäjien näkemyksiä sekä vaalikampanjoiden aikana että 

vaalien välillä. Puoluekilpailu edistää näin ymmärrettynä hallitusten tilivelvollisuutta, sillä niiden 

tulisi pystyä myös perustelemaan päätöksensä mahdollisimman laajalle äänestäjäkunnalle.321 

Koska hallituksen on pelkän muodollisen asian voittamisen ohessa pystyttävä legitimoimaan ja 

argumentoimalla perustelemaan politiikkaansa, on sen täten “vakavoiduttava” vastaamaan 

esitettyyn välikysymykseen parhaansa mukaan. Sen sijaan ylimielinen suhtautuminen tai 

huolimattoman vastauksen antaminen palvelisi ennemmin opposition tavoitteita ja sillä voisi 

vakavimmillaan olla kauaskantoisia vaikutuksia hallituspuolueiden suosiolle. Näin 

välikysymyskeskusteluissa on lopulta kaikkien osapuolten intresseissä pyrkiä esittämään ajamansa 

politiikan tueksi mahdollisimman hyvin argumentoitu ja yleisöön vetoava kuvaus käsiteltävästä 

asiakysymyksestä ja sen ratkaisemiseksi vaadittavista toimenpiteistä. 
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7. DISKURSSIANALYYSI VÄLIKYSYMYSKESKUSTELUIHIN 

SOVELLETTUNA: MENETELMÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Parlamentaarinen politiikka ilmenee Wibergin mukaan jatkuvana kamppailuna siitä, kuka kykenee 

hallitsemaan ja määrittelemään parlamentaarista agendaa. Eduskuntakysymysten analyysin kannalta 

on näin tarpeen kiinnittää huomiota myös siihen, miten kyselystrategiat toimivat hyödyllisinä 

kysyjälle ja vahingollisina vastaajalle. Kuten edellä todettiin, kysymysten avulla oppositio voi 

pakottaa hallituksen vastaamaan tai ainakin reagoimaan asioihin, joista tämä mieluummin 

julkisuudessa vaikenisi. Kysyjä voi samalla peittää todelliset tavoitteensa osaksi kysymyksen 

muotoa ja suorittaa siirtonsa olettamusten sekä vihjausten varassa. Yhtä lailla vastaajan 

pyrkimyksenä on parhaansa mukaan mitätöidä, tai ainakin väistää, kysymyksen nostattama 

kielteinen huomio ja muotoilla vastauksensa tavalla, joka tukisi tämän omia poliittisia linjauksia.322 

Hallitus-oppositio-asetelman määrittäessä eduskuntatyöskentelyä on kysymysinstituutiokin 

muokkautunut tämän asetelman mukaisesti, jolloin kysymysten tarkoituksenmukaisuus sekä 

vastausten hyvyys riippuu siitä, tarkastellaanko asiaa hallituskoalition, opposition, 

parlamenttiyleisön, laajemman yleisön vai tutkijan näkökulmasta.323 Pekonen muistuttaa, ettei valta 

parlamentarismissa voi perustua pelkkään äänten enemmistöön, vaan myös enemmistöön kohdistuu 

osoittamisen, todistamisen ja vakuuttamisen taakka. Näin ollen äänten enemmistö ei sinällään vielä 

riitä todistamaan enemmistön olevan oikeassa. Tuon kaltaisen oikeutuksen voi lopulta perustaa vain 

käsitykseen siitä, että mikäli enemmistö näkee asiantilan tietyllä tavalla, on kyseisen näkemyksen 

tällöin oltava tulosta jonkinasteisesta rationaalisesta keskustelun ja päätöksenteon prosessista.324  

Välikysymyksistä käytävän debatin toimintalogiikan perusteella on verraten johdonmukaista päätyä 

olettamaan, että se mitä istuntosalista yleisölle välittyy kuultavaksi, on puhujien toimesta 

tarkoitettukin yleisön tietoisuuteen. Palosen näkemyksen mukaisesti puheita tulisi pyrkiä lukemaan 

niin, että poliitikkojen ”sisältä päin” lähtevä teoretisointi otettaisiin tutkimusnäkökulmasta 

vakavasti, vaikkakaan ei välttämättä toteutettavan reaalipolitiikan kannalta kirjaimellisesti. Palonen 

huomauttaa tarkastelussa olevan toisinaan jopa toissijaista, millaista politiikkaa puhuja ajaa tai mitä 

asioita hän käsittelee. Mielenkiintoisempana hän pitää niiden kielellisten sitoumusten tutkimista, 
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joita tietyn aiheen esiin nostaminen ja siihen kannan ottaminen jo retorisesti puhujalta edellyttävät, 

jotta puhe näyttäytyisi kuulijoiden keskuudessa kannatettavalta.325 

Tarkasteltaessa välikysymyskeskusteluita diskurssianalyysin kautta on samalla tiedostettava 

diskurssintutkimuksen taustalla vaikuttava funktionaalinen kielikäsitys, jonka mukaisesti kielelliset 

merkitykset ovat tilannesidonnaisia ja ne saavat sisältönsä varsinaisen kielenkäyttötilanteen 

yhteydessä. Tässä Pietikäinen ja Mäntynen painottavat, ettei kieli järjestäydy pelkästään kieliopin 

mukaisesti, vaan myös sosiaalisten normien, arvojen sekä sääntöjen perusteella. Samalla kieli 

uudistuu koko ajan kun aikaisempien normien rajoja venytetään, entiset säännöt unohtuvat ja 

muodostuu uusia kielenkäytön tapoja. Kieli on siten sosiaalisesti järjestynyttä ja siihen sisältyy 

myös valtaulottuvuutensa. Vaikka kielenkäyttäjällä voidaan nähdä olevan suhteellisen laaja vapaus 

valikoida ja muokata ilmaisuaan, ovat sosiaaliset rajoitukset sekä normit aina kielen osana.326 

Toisaalta kielen ja toiminnan yhteenkietoutuneisuus merkitsee sitä, ettei diskurssintutkimus rajaudu 

vain puheiden tai tekstien tarkasteluun, vaan on samalla yhteiskunnan rakenteiden ja valtasuhteiden 

sekä instituutioiden ja toimijoiden tutkimista.327 Yhteiskunnallisia rakenteita ei voida ymmärtää 

ilman kieltä, mutta ne eivät silti ole pelkkää kieltä, minkä mukaisesti politiikkaa ei tulisi pelkistää 

vain kielelliseen ulottuvuuteensa. Kieli näyttäytyy instrumenttina, mutta sitä ei voida pitää 

neutraalina eikä myöskään käyttäjänsä mielivaltaisesti muunneltavissa olevana. Tästä johtuen tietyn 

kielellisen instrumentin käyttö merkitsee samalla sitoutumista siihen yleisesti kohdistettuihin 

olettamuksiin ja odotuksiin, jolloin yksilön suhde kieleen rakentuu kaksijakoiseksi: ensinnäkin hän 

on kielen käyttäjänä niin sanotussa alamaisroolissa sitoutuessaan kielellisen ilmaisun sosiaalisiin 

rajoihin, mutta toisaalta hän myös toimijana muovaa ja ylläpitää kieltä.328 

Alamaisuussuhde kuvastuu erityisesti tilanteissa, joissa kieltä käytetään sen tarkemmin 

kyseenalaistamatta, mihin tietty käyttötavan oikeutus tai virheellisyys perustuu. Kyseisestä 

alamaisuussuhteesta etääntymiselle Palonen asettaa ehdoksi vallitsevan ”oikeakielisyyden” 

perusteiden kyseenalaistamisen. Kyseenalaistamista puolestaan usein torjutaan vetoamalla yleiseen, 

toisin sanoen enemmistön hyväksymään, tai vakiintuneeseen, eli pitkään jatkuneeseen, 

kielenkäyttöön. Samalla kielen oletettu puolueellisuus merkitsee sitä, että poliittisen konfliktin 

osapuolten mahdollisuudet toimia kulloinkin vallitsevien oikeakielisyyden sääntöjen mukaisesti 

jakautuvat epätasaisesti. Kun politiikka ymmärretään konfliktisuhteeseen perustuvaksi, on Palosen 
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mukaan selvää, että politiikan taitoon kuuluu kielen puolueellisuuden mahdollisimman tehokas 

hyväksikäyttö. Mikäli sen sijaan tyydytään esimerkiksi vain ottamaan kantaa kiinnittämättä 

enempää huomiota keskustelun lähtökohtiin, voidaan tiedostamatta ajautua toimimaan poliittisten 

kilpailijoiden ehdoilla, eli hyväksymään heidän tapansa valikoida kysymykset ja asettaa 

vaihtoehdot.329 

Kaikkien käsitteiden merkitysten ollessa tulkinnanvaraisia ja kantaessa lisäksi oman historiansa 

leimaa, ne eivät siten koskaan ole poliittisen konfliktin ulkopuolella. Tietynlaiset iskulauseet voivat 

olla osalla poliittisista toimijoista tyypillisempiä kuin toisilla, mutta käsitteistä mielenkiintoisimpina 

Palonen pitää niitä, joita melkein kaikki tulevat käyttäneeksi, mutta joiden merkitykset konfliktien 

ja poliittisten asetelmien selittäjinä vaativat kuitenkin tarkempaa erittelyä. Näille toistuvasti 

käytetyille käsitteille annetut tulkinnat eivät useinkaan ole yhteismitallisia keskenään, vaan ne 

viestivät pikemminkin kysymyksenasettelun eroista osapuolten välillä. Palonen toteaa tästä johtuen 

erilaisiin ideaaleihin tai ismeihin vetoamisen ikään kuin annettuina ja tunnettuina käsitteinä olevan 

vailla pohjaa, eikä niistä sellaisenaan voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä.330 

Esimerkiksi suoraan ideologioista puhuminen tai niihin vetoaminen voivat herättää yleisössä 

kielteisiä mielleyhtymiä. Tilanne voi olla toinen, jos niiden sijasta vedotaan niin kutsuttuun 

”maalaisjärkeen” tai ”terveeseen järkeen”. Fairclough korostaa tarvetta perehtyä tarkemmin tähän 

maalaisjärjen nimellä tunnettuun ajattelutapaan ja sen asemaan suhteessa vallitseviin diskursseihin. 

Minkään asteista maalaisjärkeä ei tule nähdä diskursseista eristettynä, vaan hänen mukaansa tulisi 

kiinnittää huomiota siihen, kuinka sosiaalisen kamppailun seurauksena myös tällainen järjen käsite 

voi itsessään uudelleen muotoutua, ja kuinka ideologiseksi miellettyjä piirteitä se voi kantaa 

mukanaan. Ideologian Fairclough viittaa olevan vaikuttavinta juuri tilanteissa, joissa sen 

vaikutukset ovat vaikeimmin erotettavissa. Mikäli sitä vastoin jokin ajattelutapa lakkaa 

näyttäytymästä arkisen järjen mukaisena, menettää se tällöin helpolla myös oikeutuksensa. 

Tällaiseen ideologiseen näkymättömyyteen voidaan pyrkiä esimerkiksi sisällyttämällä ideologisia 

piirteitä puheiden ja tekstien osaksi implisiittisten taustaolettamuksien muodossa. Niinpä mitä 

“mekaanisemmin” tällaisia puhetapoja yleiseen kielenkäyttöön omaksutaan ja mitä enemmän näitä 

tullaan toistaneeksi, sitä vaivattomammin ja huomaamattomammin diskurssi uusintaa ideologisia 

elementtejään.331 
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Erityisen vahvojen ja hallitsevien diskurssien kohdalla voidaan Fairclough’n mukaan päätyä lopulta 

tilanteeseen, jossa niiden olemassaololle annetaan itseoikeutettu legitimiteetti, koska niille ei edes 

havaita olevan kilpailevia vaihtoehtoja. Mikäli diskurssi näin lakkaa olemasta vaihtoehto muiden 

joukossa, ja alkaakin näyttäytyä legitimoituna asiantilana, voidaan tällöin puhua jo niin sanotusta 

diskurssin luonnollistumisesta. Tämänkaltaisen diskursiivisen kehityksen päätepisteenä Fairclough 

viittaa viimein olevan sulautumisen osaksi maalaisjärkiseksi koettua ajattelua.332 

Diskurssien voima liittyy siten kykyyn kuvata ja konstruoida ympäröivää maailmaa, jolloin 

diskursiivinen valta toimii diskurssien järjestymisen ja eriarvoisuuden kautta: millaiset diskurssit 

pääsevät valtaan, mitkä hiljennetään tai marginalisoidaan ja mitä pidetään itsestäänselvyyksinä. Kun 

puoluepoliittisessa kilpailussa perimmäisenä tavoitteena on hankkia omien politiikkalinjausten 

taakse mahdollisimman laajan yleisön tuki, edellyttää tämä poliittiselta diskurssilta sitä, että sen 

pohjalta esitettävien linjausten tulisi näyttää äänestäjien silmissä mahdollisimman luonnollisilta ja 

siten hyväksyttäviltä, sekä tehdä samalla rajanvetoa kilpailijoiden linjauksiin nähden.333 

Diskurssien välillä vallitsevaan eriarvoisuuteen ja diskursseja uusintaviin sosiaalisiin käytäntöihin 

Fairclough liittää myös useita yksilön toimintaa rajoittavia tekijöitä, sillä instituutioiden 

valtarakenteet ja toimijoiden vaihtelevat yhteiskunnalliset asemat vaikuttavat merkittävästi siihen, 

kenellä koetaan olevan ”pääsy” tai uskottava puheoikeus ottaa kantaa diskurssiin. Tästä 

näkökulmasta Fairclough pitääkin nykyisin vallitsevaa yleistä käsitystä sanan- ja ilmaisunvapauden 

toteutumisesta yllättävän voimakkaana, kun kuitenkin sosiaaliset käytännöt sekä hyväksyttävät 

diskurssit asettavat tosiasiallisesti huomattavia rajoitteita yksilölliselle ilmaisulle.334 Vaikka nämä 

rajoitukset eivät ilmenisi suoranaisina kieltoina tai sensuurina, silti yksilöiden välillä ilmaisun 

mahdollisuudet ja vaikuttavuus riippuvat suuresti siitä, kuka asemansa tai näkemystensä puolesta 

pystyy oikeutetusti ja uskottavalla tavalla ottamaan asioihin kantaa, ja kenen puheisiin yleisö 

lopulta suhtautuu vakavasti. 

Tutkielmani diskurssianalyysin keskittyessä eurokriisi-aiheisiin välikysymyksiin on samalla 

huomioitava, etteivät puolueet tarjoa äänestäjille vain pelkkiä politiikkaohjelmia. Ne myös esittävät 

kuinka ehdotettua politiikkaa toteuttamalla saadaan aikaan toivottuja tuloksia, ja kuinka nämä 

tulokset palvelisivat äänestäjäkunnan etuja ja tavoitteita. Przeworski korostaakin tältä osin 

Ankersmitin näkemyksen mukaisesti, että ihmisten poliittiset preferenssit syntyvät ja muokkautuvat 
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suuressa määrin poliittisten päätöksentekoprosessien ja niistä julkisuuteen välittyvien 

keskusteluiden vaikutuksesta.335 

Diskurssien ollessa tapoja konstruoida maailmaa, ne eivät ainoastaan kuvaa mitä sosiaalinen 

todellisuus on, vaan myös sitä, mitä sen tulisi olla. Fairclough ja Fairclough vetävät kuitenkin 

selvän rajan diskurssien ja strategioiden välille. Vaikka poliittisilla strategioilla on omat 

diskursiiviset piirteensä ja niiden tavoitteiden asettelu tukeutuu diskursseihin, strategisuus on 

toimintaa, joka tähtää diskurssien ulkopuolelle ulottuviin muutoksiin. Näin ollen esimerkiksi 

puoluepoliittinen toiminta voi olla – ja varmasti onkin – strategista, mutta se ei silti ole diskurssi 

itsessään.336 Kun diskurssit ymmärretään aina täydellisiksi ilmenemisen hetkellään, ne eivät 

sellaisinaan näyttäydy strategisina, mutta niitä voidaan silti hyödyntää kielellisinä resursseina 

tukemassa poliittisia strategioita. 

Diskurssianalyysin kyseenalaistaessa yksiselitteisen totuuden tai todellisuuskäsityksen 

olemassaolon, perustuu analyysin lähtökohta ajatukselle, jonka mukaisesti samaakin ilmiötä on 

mahdollista tehdä ymmärrettäväksi monin perustelluin tavoin. Tällöin ajatus todellisuutta 

heijastavasta kielestä kääntyy toisin päin: sen sijaan, että tutkittaisiin miten osuvasti kieli kuvaa 

tiettyjä asiantiloja ja ilmiöitä, tulisi tarkastella sitä, millä tavoin väittämät näistä asiantiloista 

argumentoidaan. Koska mitään tulkintaa sosiaalisesta todellisuudesta ei voida varmuudella pitää 

lopullisena, voivat myös vakiintuneet ja jopa itsestäänselvyyksinä näyttäytyvät diskurssit tulla 

jossain vaiheessa uhatuiksi.337 

Fairclough ja Fairclough näkevät poliittisen diskurssin ensisijaisesti argumentatiivisena, johon he 

kytkevät politiikkakäsityksen, missä keskusteluita ja päätöksentekoa varjostavat jatkuva 

epävarmuus sekä arviointi eri vaihtoehtoihin sisältyvistä riskeistä ja uhkakuvista. Poliittisen 

diskurssin ollessa ennen kaikkea sidoksissa argumentatiivisuuteen, keskityn analyysissa 

tarkastelemaan diskursiivisen argumentaation rakentumista puolueiden eurokriisistä esittämissä 

kannanotoissa. Kun tyypillisesti poliittisessa retoriikassa on todellisuuden nykyisestä tilasta sekä 

tavoiteltavasta tulevaisuudesta kilpailevia näkemyksiä, ilmenee myös välikysymyskeskusteluissa 

vastaavaa kamppailua: kenen kuvaus eurokriisistä näyttäytyy ymmärrettävänä ja kykenee lopulta 

saamaan taakseen laajimman hyväksynnän? Samalla voidaan pitää ilmeisenä, että kilpailevista 

narratiiveista ja selitysmalleista ne, jotka kykenevät säilymään ja vakiinnuttamaan asemansa, tulevat 

                                                           
335 Przeworski 1998, 144. 
336 Fairclough ja Fairclough 2012, 24–25 ja 103. 
337 Jokinen ja Juhila 1993, 101–102, Jokinen ja Juhila 1999, 78–79 sekä Suoninen 1999, 18. 
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osaltaan vaikuttamaan merkittävästi siihen, minkälaista politiikkaa harjoitetaan ja mitä 

lopputuloksia tästä mahdollisesti seuraa pidemmällä aikavälillä.338 

Argumentointi pitää useasti sisällään määrittelyä ja olettamia ongelmatilanteen kontekstista sekä 

samalla arvovalintoja, joista edelleen johdetaan poliittisia linjauksia ja esitetään näkemyksiä 

toiminnalla saavutettavista lopputuloksista. Tilannetta määriteltäessä nostetaan omien käsitysten 

tueksi faktoja, joiden välillä Fairclough ja Fairclough tekevät jaon empiirisiin, sosiaalisiin ja 

institutionaalisiin faktoihin. Heidän mukaansa on kuitenkin olennaista huomata, että kaikki faktat, 

joita toimija tulee nostaneeksi esille ja joihin hän päättelyssään tukeutuu, ovat viime kädessä 

erottamattomia toimijan arvomaailmasta. Eri osapuolet kuvaavat ja ymmärtävät tilanteen ja 

toimintaympäristön poikkeavasti riippuen ensinnäkin omatun informaation ja tietämyksen 

laajuudesta, ja toisaalta siitä, kuinka osapuolet tahollaan tulkitsevat tilanteen ja mahdolliset intressit 

sen muuttamiseksi. Yhtä lailla kokonaistilanteesta kuvaa luotaessa voi jokin seikka näyttäytyä 

ilmeisenä ”faktana” joillekin, mutta ei välttämättä lainkaan toisille. Toimijat voivat olla myös 

voimakkaasti eri mieltä tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, koska he näkevät 

ongelmatilanteen, tavoiteltavat päämäärät sekä mahdolliset uhkakuvat jo perusteiltaan poikkeavalla 

tavalla.339 

Vaikka argumentaation keinoin toisaalta pyritään vakiinnuttamaan käsityksiä maailmasta, on 

poliittisen diskurssin taustalta löydettävissä keskeisenä elementtinä – ja samalla argumentaation 

perimmäisenä tavoitteena – pyrkimys päätöksentekoon ja todellisiin toimenpiteisiin. Niinpä 

aineistosta löydettävät linjaukset siitä, ”mitä tulisi tehdä”, näyttäytyvät myös analyysin kannalta 

ratkaisevina kysymyksinä. Diskurssit itsessään eivät kykene toimimaan poliittisina strategioina, 

mutta diskurssien aineksista on poliittisten toimijoiden mahdollista saada näkökulmia ja premissejä, 

joiden pohjalta voi pyrkiä perustelemaan ja oikeuttamaan poliittisia linjauksia ja tarkoitusperiä. 

Diskurssianalyysin kannalta Fairclough ja Fairclough viittaavat argumentin rekonstruoinnin 

tutkittavasta aineistosta edellyttävän tiivistetysti sitä, että analyysissa tunnistetaan toimijakohtaisesti 

tehdyt tulkinnat päätöksentekotilanteen olosuhteista, tavasta käsittää ongelmalliseksi koettu tilanne, 

tavoiteltavista päämääristä, tärkeinä pidetyistä arvoista sekä lopulta ratkaisuksi ehdotetun politiikan 

sisällöstä.340 

Välikysymyskeskusteluiden analyysimenetelmä perustuu tutkielmassani edellä mainituille 

Fairclough’n ja Fairclough’n näkemyksille poliittisen diskurssin argumentatiivisuudesta. Lisäksi 
                                                           
338 Fairclough ja Fairclough 2012, 6 ja 17. 
339 Emt, 76 ja 93. 
340 Emt, 13–17, 88 ja 95. 
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analyysissa tarkastellaan vuosien 2011–2015 aikana eurokriisiä koskevissa puoluekohtaisissa 

linjauksissa ilmeneviä pysyvyyksiä, muutoksia sekä merkitysten uudelleen muotoutumista. Kuten 

Setälä toteaa, puoluekilpailu kannustaa puolueita koherenssiin retoriikassaan sekä retoriikkansa ja 

poliittisten toimenpiteidensä välillä, koska poliittiset kilpailijat tarttuvat mielellään 

epäjohdonmukaisuuksiin341. Näin ollen onkin kiinnostavaa tarkastella, millä tavoin kyseinen 

koherenssi ilmenee kriisiä koskevissa puheenvuoroissa. 

Yksittäisiin välikysymyskeskusteluihin kohdistan analyysissa seuraavat tutkimuskysymykset, 

joiden tavoitteena on hahmottaa puoluekohtaisesti esitettyjä käsityksiä eurokriisin syistä, 

seurauksista ja ratkaisumalleista: 

 1. Mitä syitä esitetään eurokriisin puhkeamiselle ja mitkä seikat määritellään 

 toisaalta ongelmiksi vallitsevassa tilanteessa? 

 2. Mitä poliittisia tavoitteita tilanteessa asetetaan? Mitä arvoja, instituutioita ja 

 sitoumuksia on nähtävissä asetettujen tavoitteiden taustalla? 

 3. Mitä käytännön toimenpiteitä vaaditaan eurokriisin ratkaisemiseksi? Miten 

 kyseisiä toimia perustellaan? 

 4. Entä jos näin ei toimita; mitä mahdollisia uhkakuvia esitetään?  

Edellä mainituista tutkimuskysymyksistä saatujen havaintojen pohjalta tarkastelen 

välikysymyskeskusteluita myös tutkimuskysymyksellä linjausten jatkuvuuden näkökulmasta: 

 5. Onko puolueiden kannanotoista havaittavissa merkittäviä linjanmuutoksia vai 

 ovatko eurokriisiä koskevat linjaukset selitysmalleineen pysyneet pääpiirteissään 

 muuttumattomina ja johdonmukaisina vuosien 2011–2015 tarkasteluvälillä? 

Välikysymysaineiston rajauksena analyysi keskittyy esitetyn välikysymyksen, valtioneuvoston 

vastauksen, välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoron sekä 

eduskuntaryhmien ryhmäpuheenvuorojen tarkasteluun. Analyysi ei siten kosketa 

ryhmäpuheenvuorojen jälkeistä debattiosuutta tai keskustelun päättävää varsinaista puhujalistaa. 

Perusteena rajaukselle on pidettävä ensinnäkin debattiosuudessa ja puhujalistassa olevien edustaja- 

ja ministeripuheenvuorojen suurta lukumäärä sekä lisäksi näille puheenvuoroille tyypillistä 

lyhytkestoisuutta: yksittäinen puheenvuoro ei pääsääntöisesti saa läheskään samaa puheaikaa kuin 

mitä on varattu valtioneuvoston vastaukselle tai ryhmäpuheenvuoroille. Toisaalta aineiston 

rajauksessa huomioidaan myös puolue- ja ryhmäkurin oletettu vaikutus, minkä johdosta 

välikysymyksen, valtioneuvoston vastauksen, avauspuheenvuoron ja ryhmäpuheenvuorojen 

                                                           
341 Setälä 2009, 109. 



 

93 
 

katsotaan yhdessä muodostavan asetettujen tutkimuskysymysten kannalta kattavuudeltaan riittävän 

sekä tarkoituksenmukaisen aineiston. 

Aineistossa poikkeuksina näyttäytyvät kesken vaalikautta 2011–2015 muodostetut Vasenryhmä ja 

Muutos 2011 -eduskuntaryhmät, jotka eivät ole pitäneet analysoitavissa välikysymyskeskusteluissa 

muiden eduskuntaryhmien tavoin ryhmäpuheenvuoroja. Koska ryhmien edustajat ovat 

keskusteluissa käyttäneet ainoastaan lyhyempiä henkilökohtaisia puheenvuoroja debattiosuudessa ja 

puhujalistassa, jotka eivät mahdollista ryhmäpuheenvuorojen kaltaista vertailua, kohdistuu 

analyysissa käsittely eduskuntaryhmien osalta keskustan, kokoomuksen, kristillisdemokraattien, 

perussuomalaisten, rkp:n, sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmäpuheenvuoroihin. 

Merkkejä eduskuntaryhmien toiminnan yhdenmukaisuudesta ja puoluekurin – etenkin 

hallituskoalition – edustajiin kohdistamasta ryhmäpaineesta on ulkoisesti nähtävissä aineiston 

kaikkien välikysymysten kohdalla, sillä yksikään paikalla olleista hallituspuolueiden 

eduskuntaryhmien edustajista ei ole välikysymysaineiston luottamusäänestyksissä (Kuvio 2.) 

äänestänyt hallitusta vastaan. Hallituskoalition hallussaan pitämä teoreettinen paikkamäärä on siis 

myös käytännössä joka kerta riittänyt selkeästi turvaamaan istuvan hallituksen aseman. 

Asetettujen tutkimuskysymysten kannalta ja analyysin pohjustuksena on puolestaan tiedostettava, 

ettei diskurssianalyysin keinoin ole pyrkimys tutkittavan ilmiön lopulliseen selittämiseen tai 

vastaavaan tyhjentävään analyysiin. Tutkittava aineisto on tästä johtuen aina vain yksittäinen ja 

rajallinen representaatio todellisuudesta. Laajoista ja moniulotteisista tapahtumaketjuista 

muodostuva eurokriisi pitää siten ilmiönä sisällään enemmän tulkinnan tasoja ja konteksteja kuin 

mitä yksinomaan välikysymyksistä koostuvalla aineistolla on tavoitettavissa.342 Vaikka edellisen 

perusteella tyhjentävän kokonaiskuvan tavoittelu eurokriisistä näyttäytyy saavuttamattomana, on 

välikysymysten kautta silti mahdollista hahmottaa ja vertailla tapoja, joilla kriisiä on suomalaisessa 

parlamentarismissa tuotu esille. 

Edelleen diskurssianalyysiin kytkeytyy olennaisella tavalla kysymys siitä, missä määrin kirjoittaja 

itse tulee analyysissaan huomaamattaan uusintaneeksi jo olemassa olevaa käsitteistöä, kategorioita 

ja ajattelutapoja. Koska aineisto ei koskaan siirry tai välity analyysiin ja johtopäätösten sisältöön 

“sellaisenaan”, tulisi analyysissa olla tarkkaavainen sen suhteen, mitä kaikkea kirjoittaja on omilla 

tulkinnoillaan tuottamassa ja mahdollistamassa. Tulkinnalla väistämättä yksinkertaistetaan asioita ja 

                                                           
342 Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 157–158. 
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Luottamusäänestykset 
välikysymysmenettelyissä 

Hallituskoalition 
eduskuntaryhmät 

Opposition 
eduskuntaryhmät 

Kannatetaanko puhemiehen 
esittämää, hallitukselle luottamusta 

puoltavaa ehdotusta? 

JAA EI TYHJIÄ POISSA 

Luottamusäänestys 
15.3.2011 käydyn 

keskustelun pohjalta 

Mari Kiviniemen 
hallitus: 

KESK, KOK, VIHR, RKP 
Yhteensä 125 paikkaa 

SDP, VAS, KD, PS 
Yhteensä 74 paikkaa 

Välikysymyksen 
esittäjä Paavo 

Arhinmäki (vas) 

104 62 - 33 

Luottamusäänestys 
13.6.2012 käydyn 

keskustelun pohjalta 

Jyrki Kataisen hallitus: 
KOK, SDP, VAS, VIHR, 

RKP, KD 
Yhteensä 123 paikkaa 

PS, KESK, VR* 
Yhteensä 76 paikkaa 

Välikysymyksen 
esittäjä Timo Soini 

(ps) 

105 69 - 25 

Luottamusäänestys 
17.4.2013 käydyn 

keskustelun pohjalta 

Jyrki Kataisen hallitus: 
KOK, SDP, VAS, VIHR, 

RKP, KD 
Yhteensä 123 paikkaa 

PS, KESK, VR* 
Yhteensä 76 paikkaa 

Välikysymyksen 
esittäjä Timo Soini 

(ps) 

86 65 - 48 

Luottamusäänestys 
4.2.2015 käydyn 

keskustelun pohjalta 

Alexander Stubbin 
hallitus: 

KOK, SDP, RKP, KD 
Yhteensä 101 paikkaa 

PS, KESK, VAS, VIHR, 
VR*, M11** 

Yhteensä 98 paikkaa 
Välikysymyksen 

esittäjä Timo Soini 
(ps) 

97 81 9 12 

Kuvio 2. Hallituskoalitio- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien lähtökohtaiset paikkamäärät verrattuna 
toteutuneeseen äänestyskäyttäytymiseen välikysymyksissä.              
* Vasemmistoliiton edustajat Markus Mustajärvi ja Jyrki Yrttiaho erotettiin 30.6.2011 puolueen eduskuntaryhmästä, 
minkä seurauksena he perustivat uuden kaksi edustajaa käsittävän Vasenryhmä -eduskuntaryhmän. Ryhmä aloitti 
toimintansa 8.9.2011.             
** Perussuomalaisten edustaja James Hirvisaari erotettiin puolueesta ja samalla puolueen eduskuntaryhmästä 
4.10.2013. Hän liittyi tämän jälkeen Muutos 2011 -puolueeseen perustaen 8.10.2013 uuden Muutos 2011 -

eduskuntaryhmän ollen näin samalla ainoa ryhmään kuuluva edustaja.343 

ja lukitaan tekstin suhteen tiettyjä merkityspotentiaaleja, sulkemalla siten samalla pois toisia 

merkityksiä. Tämän johdosta joudutaankin alituisesti tasapainoilemaan sen kanssa, ettei tulkintoja 

tehtäessä aineiston moninaisuudesta tultaisi häivyttäneeksi mitään olennaista.344 

Seuraavaksi alkava analyysiluku lähtee liikkeelle ensimmäisestä hallitukselle tehdystä eurokriisi-

aiheisesta välikysymyksestä, mikä tuotiin keskusteltavaksi täysistuntoon maaliskuussa 2011. 

Vaikka eurokriisi päädyttiin nostamaan välikysymysmenettelyn aiheeksi ensi kertaa vasta noin 

vuoden kuluttua kriisin puhkeamisesta, oli kuitenkin eduskunnan muilla foorumeilla jo tuohon 

mennessä käyty kriisistä vilkasta keskustelua sekä hyväksytty akuuttiin kriisinhoitoon liittyviä 

toimenpiteitä.  

                                                           
343 Tiedot on koottu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjoista PTK 172/2010 vp, PTK 66/2012 vp, PTK 67/2012 vp, PTK 
40/2013 vp, PTK 42/2013 vp, PTK 148/2014 vp, PTK 150/2014 vp, oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä sekä 
valtioneuvoston www-sivuilta. 
344 Fairclough 2001, 65, Jokinen ja Juhila 1993, 106 sekä Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993, 23 ja 45. 



 

95 
 

8. ANALYYSI 

Ensimmäinen eurokriisiin liittyvä välikysymyskeskustelu käytiin eduskunnassa 15.3.2011 päivää 

aiemmin hallitukselle esitetyn välikysymyksen johdosta. Euroopan talouden ongelmat ja 

mahdollisen kriisin uhkakuvat olivat kuitenkin jo välikysymystä edeltäneiden kahden vuoden 

aikana nousseet yhä näkyvämmiksi aiheiksi poliittisella agendalla. 

Kuten aiemmin luvussa 2.3. todettiin, merkitsi Kreikan talouden kriisiytyminen ja tätä seurannut 

lainapyyntö kuitenkin ratkaisevaa käännettä poliittisen debatin näkyvyyden kasvamisessa. Kreikan 

23.4.2010 jättämän lainapyynnön johdosta euroalueen päämiesten kokous ilmoitti jo 7.5. päässeensä 

sopimukseen hätärahoituksesta, minkä yhteydessä julkistettiin tieto maalle myönnettävästä 110 

miljardin euron suuruisesta tukipaketista, jossa euromaiden lisäksi tulisi olemaan mukana myös 

IMF345. Sopimuksessa Suomen lainoitusosuudeksi oli määritetty 1,6 miljardia euroa, minkä pohjalta 

tuolloinen Matti Vanhasen (kesk) toinen hallitus toi asian eduskunnan päätettäväksi lisätalousarvion 

muodossa. Lisätalousarviossa esitettiin valtion nettolainanoton lisäämistä Kreikan valtiolle 

myönnettävää lainaa vastaavalla summalla, ja eduskunta hyväksyi kyseisen esityksen vuoden 2010 

toiseksi lisätalousarvioksi 12.5.346 

Toukokuinen euromaiden päämiesten kokous oli sopinut samalla siitä, että komissio laatisi 

ehdotuksen rahoitusvakauden turvaavasta Euroopan vakautusjärjestelmästä, jonka muodostamisesta 

päätettäisiin tarkemmin Ecofin-neuvostossa. Jo 9.–10.5. kokoontunut Ecofin-neuvosto teki 

päätökset Euroopan talouden vakauttamismekanismista, jonka enimmäissuuruudeksi asetettiin 500 

miljardia euroa. Kaksiosaisen mekanismin lainakapasiteetin muodostaisivat osaltaan 60 miljardin 

euron suuruiseksi rajattu Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) sekä 440 miljardin 

euron suuruiseksi rajattu ERVV347. Tähän liittyen eduskunta hyväksyi 24.6. hallituksen esityksen 

pohjalta lain perustettavalle ERVV:lle annettavista valtiontakauksista, missä takauksien ylärajaksi 

määriteltiin 7,92 miljardia euroa. Laissa samalla säädettiin, että ennen kuin hallitus tekee päätöksen 

valtiontakauksen varsinaisesta käyttöönotosta ja myöntämisestä ERVV:lle, tulisi sen antaa asiasta 

tiedonanto eduskunnalle348. Sittemmin vuoden 2010 lopulla kokoontunut Eurooppa-neuvosto teki 

                                                           
345 Euroalueen valtioiden- tai hallitusten päämiesten julkilausuma 7.5.2010. 
346 Vuoden 2010 toisen lisätalousarvion hyväksymisen ohella samassa täysistunnossa pääministeri Vanhanen antoi 
eduskunnalle ilmoituksen eurooppalaisesta vakauttamispaketista. HE 57/2010 vp, PI 3/2010 vp, PTK 51/2010 vp. 
347 Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (9596/10) 9.-10.5.2010. 
348 Lisäksi 1.7.2010 eduskunta hyväksyi ERVV-puitesopimuksen ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. HE 71/2010 vp, HE 95/2010vp, Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista 
valtiontakauksista 668/2010, PTK 74/2010 vp, PTK 77/2010 vp. 
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vielä periaatepäätöksen pysyvän vakausmekanismi EVM:n perustamisesta, sillä vasta muodostetun 

ERVV:n oli määrä toimia ainoastaan väliaikaisena tukimekanismina349. 

Saman vuoden syksyllä myös Irlanti jätti 21.11. pyynnön EU:lle, euromaille ja IMF:lle rahoitustuen 

saamiseksi. Ecofin-neuvosto antoi 7.12. hyväksyntänsä maalle myönnettävästä rahoituksesta, joka 

85 miljardin euron kokonaispakettina koostuisi juuri perustettujen ERVM:n ja ERVV:n kautta 

tulevasta lainoituksesta, IMF:n tuesta sekä valtioiden kahdenvälisistä lainoista.350 Vanhasen 

seuraajaksi valitun ja kesäkuussa 2010 pääministeriksi nousseen Mari Kiviniemen (kesk) hallitus oli 

Irlannin tilanteen johdosta antanut marraskuussa eduskunnan suurelle valiokunnalle selvityksen 

Euroopan rahoitusvakausjärjestelmien aktivointia koskien sekä tuonut Irlannin lainoitusta varten 

ERVV:lle myönnettävän valtiontakauksen hyväksyttäväksi täysistuntoon valtioneuvoston 

tiedonannon muodossa351. 

Niin ikään kuukautta ennen ensimmäistä eurokriisi-välikysymystä oli Kiviniemen hallitus antanut 

helmikuussa suurelle valiokunnalle selvityksen valtiolle aiheutuneista kokonaisvastuista vuosien 

2008–2011 aikana talous- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi tehtyjen toimenpiteiden osalta. 

Raportoidut lähes neljän miljardin euron suuruiset kokonaisvastuut pitivät siten sisällään Kreikan ja 

Irlannin tukipakettien lisäksi jo globaalin finanssikriisin puhkeamisen jälkeisenä aikana Euroopassa 

toteutetut erilaiset taloudelliset tukijärjestelyt, joiden kohteina olivat olleet Islanti, Latvia, Romania 

ja Unkari.352 

8.1. Välikysymyskeskustelu 15.3.2011 

8.1.1. Välikysymystä edeltäneet tapahtumat eurokriisissä 

Analyysiosuuden aloittava välikysymyskeskustelu käydään tilanteessa, jolloin Brysselissä oli 

vastikään järjestetty sekä euroalueen päämiesten että valtiovarainministereiden kokoukset. Lisäksi 

pääministeri Kiviniemi oli aiemmin 9.3. antanut eduskunnalle ilmoituksen Euroopan talouden 

vakauttamisesta, minkä johdosta oli täysistunnossa käyty keskustelua353. Opposition esittämä 

välikysymys kuitenkin kohdistuu nimenomaisesti Kiviniemen hallituksen toimien 

kyseenalaistamiseen 10.–14.3. pidetyissä euromaiden kokouksissa, joissa oli julkisuuteen 

                                                           
349 Eurooppa-neuvoston päätelmät 17.12.2010. 
350 Neuvoston täytäntöönpanopäätös unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta (2011/77/EU) 7.12.2010. 
351 E 106/2010 vp, VNT 2/2010 vp. 
352 Valtiovarainministeriö esittää 10.2.2011 mennessä hyväksyttyjen ohjelmien kautta muodostuvien vastuiden 
kokonaismääräksi 3,949 miljardia euroa, mutta korostaa lukujen arvioinnin kannalta kokonaissumman sisältävän hyvin 
erityyppisiä vastuita, jolloin ilmoitettu osuus ei siten heijasta vastuista aiheutuvaa taloudellista riskiä. E 144/2010 vp. 
353 PI 5/2010 vp, PTK 168/2010 vp. 
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annettujen tietojen perusteella keskusteltu muun muassa euroalueen talouden 

kriisinhallintamekanismeista sekä hyväksytty talouspolitiikan koordinointiin ja kilpailukykyyn 

liittyvä euroa koskeva sopimus (niin sanottu Euro Plus -sopimus)354. Samalla oli tiedossa, että 24.–

25.3. kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa tultaisiin käsittelemään Euroopan talouden 

vakauttamistoimia, mihin liittyen neuvostossa oli muun muassa määrä sopia väliaikaiseksi 

tarkoitetun ERVV:n ja vielä valmisteilla olevan EVM:n välisen siirtymävaiheen järjestelyistä355. 

Oman osansa keskusteluun toi myös Portugalin muuttunut tilanne. Maan julkisen talouden liiallinen 

alijäämäisyys oli todettu356 jo edellisvuonna, mutta alkuvuodesta 2011 lähtien Portugalin valtion 

asema markkinoilla sekä edellytykset rahoituksen saamiselle olivat alkaneet näyttäytyä yhä 

epävarmempina. 

Eurokriisiä ja kriisinhoitoa koskevien kysymysten ohessa on välikysymyksen puheenvuoroissa 

samalla nähtävissä lähestyvien huhtikuun 2011 eduskuntavaalien vaikutus ja tähän liittyvä 

puolueiden kilpailuasetelma. 

Välikysymysaineiston analyysi etenee seuraavissa alaluvuissa järjestyksessä, jossa tarkastelu alkaa 

itse välikysymyksen tekstistä sekä kysymyksen esittäneen edustajan avauspuheenvuorosta 

välikysymyskeskustelussa. Tätä seuraa valtioneuvoston vastaus, mistä siirrytään lopuksi opposition 

ja hallituskoalition eduskuntaryhmien ryhmäpuheenvuoroihin. Ryhmäpuheenvuorot hallituksen ja 

opposition osalta käydään läpi omissa alaluvuissaan eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä 

suurimmasta aloittaen. 

Aineiston tarkastelussa ei siten täysin seurata samaa järjestystä, jossa puheenvuorot on 

alkuperäisissä keskustelutilanteissa esitetty. Koska aihetta pohjustaakseen oppositio tavanomaisesti 

sisällyttää välikysymykseensä johdantona ja perusteluina toimivan tekstiosuuden, vastaa 

välikysymyksen lopussa oleva varsinainen kysymysosio tyypillisesti vain murto-osaa koko 

välikysymystekstistä. Tämän johdosta kussakin alaluvussa lähdetään suoraan liikkeelle hallitukselle 

osoitetusta parlamentaarisesta kysymyksestä, mistä analyysi etenee välikysymystekstin laajempaan 

johdanto- ja perusteluosuuteen. 

                                                           
354 Valtiovarainministeriön tiedote 14.3.2011. 
355 Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten tekemät päätelmät 11.3.2011. 
356 Euroopan unionin neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa (2010/288/EU) 19.1.2010. 
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8.1.2. Välikysymys ”Hallituksen kannanotot Euroopan talouden 

vakauttamisneuvotteluissa” ja kysymyksen ensimmäisenä 

allekirjoittaneen edustajan puheenvuoro 

 ”Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme 

 asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen: 

 Euromaiden  kokouksessa maamme sidottiin uusiin miljarditukiin toisten jäsenmaiden 

 hyväksi, mistä seikasta hallituksen välittämä tieto kaiken lisäksi poikkeaa muualta 

 saadusta tiedosta oleellisesti. Miten hallitus menetteli tukien suhteen euromaiden 

 kokouksessa, ja miten hallitus aikoo menetellä Eurooppa-neuvostossa?”357 

Edellä mainittuun kysymyksenasetteluun päättyy analyysin aloittava vasemmistoliiton 

välikysymyksen teksti, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on Paavo Arhinmäki. Kaikkiaan 

valtioneuvostolle 14.3. jätetyn välikysymyksen on allekirjoittanut 32 opposition edustajaa 

vasemmistoliitosta, sdp:stä, kristillisdemokraateista ja perussuomalaisista. 

Välikysymyksen johdannossa lähdetään siitä, että ”Suomi on tukenut Euroopan vaikeuksiin 

joutuneita maita antamalla lainaa ja sen lisäksi ollut takaamassa väliaikaista Euroopan 

rahoitusvakausvälinettä.”. Tästä siirrytään käsittelemään 10.–14.3. pidettyjä euromaiden 

ministerikokouksia, joissa oli käyty keskusteluja koskien ERVV:tä sekä tulevaa EVM:ää. 

Vasemmistoliitto esittää, että pääministeri Kiviniemen aikaisempi tiedote asiaan liittyen, missä on 

muun muassa puhuttu Suomen tulevista sitoumuksista kriisinhoidossa, olisi sisällöltään poikkeava 

muista lähteistä saatujen tietojen kanssa. Hallituksen antamien tietojen ristiriitaisuutta korostetaan 

viittaamalla niin Saksan liittokansleri Angela Merkelin antamiin lausuntoihin kuin varsinaiseen 

huippukokouksen kokousasiakirjaan: 

 ”Pääministerin tiedotteen mukaan euromaat sopivat, että EU:n nykyinen 

 rahoitusvakausväline (ERVV) muodostaa pohjan pysyvälle järjestelmälle (EVM). 

 EVM:n on määrä tulla voimaan vuonna 2013. ’Olemme yhteisesti sitoutuneet 440 

 miljardiin, mutta nyt voimme todeta, että tarvetta takuiden kasvattamiseen ei tällä 

 hetkellä ole. Väline pystyy suoriutumaan tehtävästään nykyiseltä pohjalta. Tämä on 

 meille keskeinen linjaus.’ Pääministerin tiedote antaa tietoisesti sen kuvan, että hallitus 

 ei euromaiden kokouksessa sitoutunut tuen lisäämiseen.” 

 ”Kuva muuttuu varsin toiseksi, mikäli on uskomista esimerkiksi Saksan liittokansleri 

 Merkelin lausuntoihin ja kansainvälisten tietotoimistojen selostuksiin. Niissä nimittäin 

 todetaan euromaiden sitoutuneen tilapäisen tuen (ERVV) kasvattamiseen nykyisestä 

 250 miljardista eurosta niin, että se olisi myös reaalisesti 440 miljardia euroa. 

 Kokousasiakirjassa tästä seikasta todetaankin: ’Ennen EVM:n voimaantuloa Euroopan 

 rahoitusvakausvälineen sovittu 440 miljardin euron suuruinen lainanantokyky 

                                                           
357 VK 6/2010 vp. 
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 asetetaan täysimääräisesti käyttövalmiuteen.’ […] kokousasiakirjasta käy ilmi, että 

 pysyvän tukimekanismin [EVM] kooksi sovittiin reaalisesti 500 miljardia euroa.  Siten 

 tässäkin nykyinen reaalisesti 250 miljardin väliaikainen tuki kaksinkertaistuu.”358 

Huomiota välikysymyksessä kiinnitetään nimenomaisesti ERVV:n käyttövalmiuden nostoa 

koskevaan kysymykseen, minkä todetaan merkitsevän samalla mekanismille myönnettävien 

Suomen valtiontakauksien korottamista. Tukisitoumusten korotustarpeesta puhumisen yhteydessä 

välikysymyksessä muistutetaan, että kotimaan poliittisessa keskustelussa on julkiseen sektoriin 

puolestaan kohdistettu säästövaatimuksia. Näin ollen asetelmassa esitetään olevan kyse ”suuresta 

uudesta tukisitoumuksesta samaan aikaan, kun toisaalta vaaditaan julkisen talouden säästöjä, jotka 

varmasti vaikuttavat niin kansalaisten palveluihin kuin etuuksiinkin”. Lisäksi välikysymys 

arvostelee hallitusta kokouksia koskeneen informoinnin menettelyn puutteellisuudesta: ”Hallituksen 

olisi tullut antaa eduskunnalle tiedonanto asiasta niin, että siitä olisi käynyt selkeästi ilmi, mihin 

hallitus haluaa Suomen sitoutuvan. Näin koko eduskunta olisi voinut ottaa kantaa uusiin 

miljarditukiin.”359 

Tutkimuskysymysten kannalta on merkille pantavaa, ettei itse välikysymyksen tekstillä pyritä 

niinkään kuvaamaan tai selittämään eurokriisiä, vaan siinä on ensisijaisesti kyse pyrkimyksestä 

osoittaa hallituksen menettelyvirhe sekä kyseenalaistaa se, pysyikö hallitus huippukokouksissa sille 

annettujen neuvotteluvaltuuksien rajoissa. Välikysymyksestä kylläkin välittyy vasemmistoliiton 

kielteinen suhtautuminen kansallisesti ”toisten maiden hyväksi” myönnettyihin ”miljarditukiin” 

sekä niiden mahdolliseen korotustarpeeseen, mikäli esimerkiksi ERVV:n 440 miljardin euron 

lainakapasiteetti asetetaan lähitulevaisuudessa täyteen käyttövalmiuteen. 

Välikysymyksen keskittyessä korostetusti tukimekanismeista valtiolle aiheutuvien sitoumusten 

määrän kritisointiin sekä tyytymättömyyttä herättäneeseen hallituksen menettelyyn, jää itse 

eurokriisi lähinnä vain taustaolosuhteiksi, mihin ei kontekstina tarkemmin syvennytä tai oteta 

kantaa. Välikysymyksessä ei myöskään nosteta esille poliittisia vaihtoehtoja tai ratkaisuesityksiä 

Euroopan talouden ongelmiin, vaan kysymyksen dynamiikka ja lähestymiskulma nojaavat vahvasti 

olettamaan, jossa hallituksen todetaan menetelleen kyseenalaisesti EU-politiikan proseduurin 

kannalta, ja oppositio kokee eduskunnan jääneen huippukokousten kohdalla vaille riittävää 

informaatiota sekä mahdollisuutta käydä asiasta keskustelua. 

  

                                                           
358 VK 6/2010 vp. 
359 VK 6/2010 vp. 
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Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoro 

Avauspuheenvuorossa Arhinmäki jatkaa takausvastuiden korottamista kritisoiden: ”Jos Suomi on 

tähän mennessä ottanut niskoilleen 8 miljardin takausvastuut, niin nyt tämän summan hallitus on 

jopa kaksinkertaistamassa.” Hän viittaa Kiviniemen hallituksen myös antaneen takaussitoumuksista 

tiedottaessaan ristiriitaisia lausuntoja ja otaksuu tähän liittyen hallituksen kannanottojen 

varovaisuuden johtuvan 17.4. järjestettävistä eduskuntavaaleista, jotka välikysymyskeskustelun 

aikaan olivat enää kuukauden päässä: 

 ”Neuvottelujen tuloksen sisältöä koskeva pääministeri Kiviniemen harhautusyritys oli 

 taitava. Valtioneuvoston tiedotteesta sai sen kuvan, että hallitus oli onnistunut 

 torjumaan muiden maiden yritykset kasvattaa meidän suomalaisten tukea Euroopan 

 ongelmamaille. […] Lauantaipäivän [12.3.2011] kuluessa meille kuitenkin muodostui 

 asiasta varsin toisenlainen kuva kuin mitä pääministeri halusi suomalaisille viestittää. 

 […] Kyse ei ollutkaan mistään torjuntavoitosta Suomelle vaan miljardien tappioista 

 suomalaisille. […] miksi pääministeri Kiviniemi ei kertonut reilusti tätä, vaan puhui 

 aivan muuta suomalaiselle medialle.” 

 ”Valtiovarainministeri Katainen on Brysselissä tänään [15.3.2011] sanonut: Suomi ei 

 ole ollut takauksia vastaan. Kovin ristiriitaisia ovat jopa kahden keskeisen ministerin, 

 pääministeri Kiviniemen ja valtiovarainministeri Kataisen, puheet. Nämä täysin 

 ilmeisesti näyttävät sen, että hallituksen päätöksellä Suomen tukipaketti on siis 

 kaksinkertaistumassa, vaikka vaaleja pelkäävä pääministeri yrittää luoda aivan 

 toisenlaista kuvaa. Hallitus toivoo tietenkin, että konkreettinen päätös lisärahasta 

 tehdään vasta vaalien jälkeen. […] Ei ole helppoa mennä selittämään äänestäjille, että 

 ongelmamaiden tukipaketti nousee 8 miljardista kaksinkertaiseksi, ja samaan aikaan 

 puhua uskottavasti tarpeesta poistaa kestävyysvajetta.”360 

Vasemmistoliiton omasta kriisipolitiikan linjasta puhuessaan Arhinmäki korostaa puolueensa olleen 

vastustamassa tukia johdonmukaisesti koko kriisin ajan. Samalla annetaan ymmärtää, ettei tähän 

mennessä myönnetty rahoitustuki ole lopulta edes kohdistunut niin sanotuille ”ongelmamaille”, 

vaan tukipolitiikan hyödynsaajiksi nimetään sen sijaan eurooppalaiset pankit: 

 ”[…] olemme koko ajan olleet näitä tukia vastaan. Me äänestimme Kreikan lainaa 

 vastaan, me äänestimme Latvian tukea vastaan, me äänestimme Irlannin takauksia 

 vastaan ja me äänestimme koko 440 miljardin väliaikaista tukimekanismia vastaan. 

 […] Nyt riittää tukimiljardien syytäminen ongelmamaille – tai itse asiassa 

 pikemminkin tukimiljardien syytäminen ennen muuta saksalaisille, ranskalaisille ja 

 brittiläisille pankeille.”361 

Kyseisten pankkien myöntämän ”holtittoman” luototuksen Arhinmäki katsoo olleen keskeisenä 

syynä kriisimaiden ongelmien taustalla, jolloin tällaisesta luotonannosta seuranneiden ongelmien 

                                                           
360 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
361 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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hoito olisi hänen mukaansa tullut jo kriisin alusta alkaen langettaa asianosaisten pankkien eikä 

muiden valtioiden vastuulle: 

 ”Kreikan ongelmat olisi tullut hoitaa panemalla rahalaitokset maksamaan holtiton 

 luototus holtittomalle Kreikan hallitukselle. Jos Irlanti halusi tukea omia pankkejaan 

 enemmän kuin mihin omat rahkeet riittävät, niin miksi Suomen piti rientää tukemaan 

 Irlantia? Se, että vasta tulevaisuudessa mahdollisesti myös pankit ja rahoituslaitokset 

 kantaisivat osan kustannuksista, on liian vähän ja liian myöhään. Miljardiluokan moka 

 on jo tehty.”362 

Arhinmäki kritisoi takaussitoumusten ohessa myös huippukokouksessa hyväksyttyä euroa koskevaa 

sopimusta. Hän esittää huolen siitä, että uudella sopimuksella pyritään puuttumaan kansalliseen 

päätöksentekoon muun muassa verotuksen, eläkejärjestelmien ja työmarkkinoiden kohdalla. Nämä 

muutospyrkimykset Arhinmäki kytkee edelleen Suomessa käytyyn kansalliseen keskusteluun 

talouden kestävyydestä ja esittää kansalaisten näkökulmasta tässä kaikessa olevan viime kädessä 

kyse julkisen talouden leikkauksista: 

 ”Kokouksen alla oli tiedossa, että esillä olisi myös Saksan ja Ranskan 

 kilpailukykysopimuksen nimellä tekemä ehdotus, jonka tarkoituksena oli puuttua 

 muun muassa EU-maiden työmarkkinoiden toimintaan, eläkejärjestelmiin ja 

 verotukseen. […] tämä sopimus, joka kulkee nyt nimellä ’euroa koskeva sopimus’, 

 muuttui jonkin verran sisällöltään. Silti sen tavoite pysyi samana. Pääministeri 

 Kiviniemi ja valtiovarainministeri Katainen sitoutuivat siihen, että progressiivista 

 tuloverotusta siirretään yhä enemmän välilliseen verotukseen, siis kohti epätasa-

 arvoista tasaveroa. Euromaiden johtajat sopivat Brysselissä, että julkisen sektorin 

 palkkoja hillitään […] pääministeri Kiviniemi oli myös sopimassa 

 varhaiseläkejärjestelmän karsimisesta. […] Runsaan vuoden aikana on 

 puhuttu sen verran kestävyydestä, että uskon kansalaisten ymmärtävän, että tässä on 

 kysymys vain yhdestä asiasta: leikkauksista, leikkauksista ja leikkauksista.”363 

Jo tätä aiemmin tehtyjen eurokriisiä koskevien ratkaisujen viitataan muuttaneen unionin luonnetta 

tavalla, jossa yksittäisen jäsenmaan kansallisia talousvastuita on maksatettu muilla jäsenmailla. 

Samalla kansallisten parlamenttien päätösvallan erityisesti budjettiasioissa arvioidaan olevan 

jatkossa kaventumassa jäsenmaiden budjetteihin kohdistuvan ylikansallisen ohjeistuksen ja 

valvonnan seurauksena. Niin ikään suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteita koskevan itsenäisen 

kansallisen päätöksenteon koetaan olevan uhattuna. Kokonaisuutena Arhinmäki määrittelee tämän 

merkitsevän ”suurta harppausta kohti liittovaltiota” ja painottaa, ettei vasemmistoliitto tule 

liittovaltiokehitystä hyväksymään: 

                                                           
362 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
363 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 ”Alkuperäinen lähtökohta oli, että jokainen unionimaa vastaa omasta 

 taloudenpidostaan eikä yksittäisen jäsenmaan holtittomuutta panna toisten 

 maksettavaksi. Tästä on luovuttu. Vastedes […] jäsenmaat saavat myös ohjeet 

 talousarvion laadinnalle. Tämä on mittava kajoaminen kansallisten parlamenttien 

 budjettivaltaan, mikä ei olisi lainkaan tarpeen, jos jokainen unionimaa vastaisi itse 

 tekemisistään ja kantaisi vastuunsa itse.” 

 ”Brysselistä käsin halutaan puuttua suomalaista hyvinvointivaltiota koskeviin 

 päätöksiin palveluista ja perusturvasta. […] Kaiken kaikkiaan näistä miljardituista, 

 unionimaiden kansallisten budjettien valvonnasta sekä eläke-, terveys- ja 

 sosiaalijärjestelmien kestävyysvalvonnasta syntyy melkoinen kokonaisuus. Sitä voi 

 luonnehtia suureksi harppaukseksi kohti liittovaltiota. Vasemmisto ei hyväksy 

 liittovaltiokehitystä.”364 

Puheenvuoronsa päätteeksi Arhinmäki jätti ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen 

muodoksi, jossa linjataan, ettei eduskunnan tule hyväksyä korotuksia ERVV:lle annettaviin 

takauksiin, kuten ei myöskään tulevan EVM:n muodostamista. Muilta osin ehdotuksessa 

pidättäydytään kritisoimasta hallitusta. Vaikka hallituksen menettely huippukokouksesta ja 

kansallisista takausvastuista tiedotettaessa oli herättänyt oppositiossa tyytymättömyyttä, ei 

vasemmistoliiton ehdotuksen sanamuoto silti avoimesti kyseenalaista Kiviniemen hallituksen 

nauttimaa luottamusta, vaan toteaa: 

 ”Eduskunta ei hyväksy väliaikaisen tukijärjestelmän ERVV:n korottamista reaalisesti, 

 siihen liittyvää Suomen panoksen korottamista eikä pysyvää tukijärjestelmää eli 

 Euroopan vakausmekanismia, joka korottaa Suomen velvoitteet arviolta 

 kaksinkertaisiksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen.”365 

8.1.3. Valtioneuvoston vastaus 

Valtioneuvoston vastauksen esitti pääministeri Mari Kiviniemi. Hallitus puolustautuu ERVV- ja 

EVM-vastuista esitettyjä väittämiä vastaan toteamalla euromaiden päämiesten kokouksessa ajetun 

linjan olleen eduskunnan aiemmin hyväksymien kantojen mukainen: ”Suomen kannalta olennaista 

ei ole, miten eri uutistoimistot tulkitsevat kokouksen käytäväpuheita. […] Suomen kannalta 

olennaista on, mitä päätelmissä lukee ja että se on eduskunnan kannan mukaista.” Kiviniemi 

korostaa, että päätösten läpivienti tulee jatkossakin perustumaan kansallisten parlamenttien 

proseduureihin ja huomauttaa, ettei huippukokouksessa tehty vielä päätöksiä vakausmekanismien 

pääomien korottamisesta tai aikataulusta. Samalla hän kertoo tilanteesta seuraavan sen, etteivät 

tarkemmat päätökset ERVV:n kuin EVM:n osaltakaan ehdi saapua enää nykyisen eduskunnan 

käsiteltäviksi ennen huhtikuussa pidettäviä eduskuntavaaleja: 

                                                           
364 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
365 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 ”Toisin kuin välikysymyksen perusteluissa esitetään, päätökset olivat Suomen 

 hallituksen aiempien ja eduskunnan suuren valiokunnan vahvistamien kantojen 

 mukaisia. Pysyvän vakausmekanismin rahoituskapasiteetin osalta päätettiin, ettei sen 

 tosiasiallinen lainanantokapasiteetti tule ylittämään 500:aa miljardia euroa. Tulevan 

 pysyvän järjestelmän pohjana toimii väliaikainen vakausväline ERVV, kuten Suomen 

 kantana on esitetty. […] pääoman asteittaiselle maksamiselle vahvistetaan aikataulu 

 kunnioittaen täysin kansallisten parlamenttien menettelytapoja. Suomen osalta nämä 

 päätökset tekee seuraava eduskunta.”  

 ”Ennen pysyvän vakausmekanismin voimaantuloa Euroopan rahoitusvakausvälineen 

 sovittu 440 miljardin euron suuruinen lainanantokyky asetetaan täysimääräisesti 

 käyttövalmiuteen. Tämä, kuten paketin muutkin osat, ovat Suomen aiempien kantojen 

 mukaisia. Suomen kannalta tärkeää on, että perjantaina ei tehty päätöksiä siitä, millä 

 keinoin lainanantokyvyn kasvattaminen tapahtuu ja millä aikataululla täyttä 

 kapasiteettia tavoitellaan.”366 

Vakausmekanismien kapasiteetin vahvistamiseksi Kiviniemi esittää olevan tarjolla muitakin 

vaihtoehtoja valtioiden myöntämien takausten ohessa, joiden toteuttamismahdollisuuksien 

arvioinnin hän katsoo kuitenkin edellyttävän tarkempaa selvitystä: 

 ”[…] tosiasiallista kapasiteettia voi kasvattaa paitsi takauksia kasvattamalla myös 

 korvamerkitsemällä lainaohjelman piiriin tulevan jäsenmaan tuloja lainojen 

 hoitamiseksi, kolmen A:n luottoluokituksesta tinkimällä sekä suorilla lainoilla. On 

 tärkeää selvittää, mitä näistä keinoista on tosiasiallisesti mahdollista käyttää […].”367 

Kiviniemi ilmoittaa Suomen olleen ”hyvin aktiivinen näiden vaihtoehtojen selvittämisessä niin, että 

sitoumustemme kokonaismäärä voitaisiin pitää mahdollisimman pienenä”. Hän sanoo päämiesten 

kokouksen päätyneen muuttamaan päätelmiensä vakausmekanismeja käsittelevää osiota Suomen 

vaatimalla tavalla, minkä mukaisesti tekstistä jätettiin pois lausuma: ”Takuiden ja lisätakuiden tulee 

olla valmiina otettavaksi käyttöön, mutta tosiasiallisesti ne otetaan käyttöön vain tarvittaessa.” 

Kiviniemi katsookin hallituksen onnistuneesti ajaman muutoksen olleen tulosta pitkäjänteisestä 

neuvottelutyöstä sekä linjassa suuren valiokunnan antaman mandaatin kanssa: 

 ”Se, ettemme perjantaina päättäneet yksittäisten euromaiden takuiden kasvattamisesta, 

 on toki pitkän ja sinnikkään työn tulos. Vastoin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 

 ja euromaiden enemmistön alkuperäistä kantaa Suomi sai tuon takuukirjauksen 

 hallituksen ja eduskunnan linjauksen mukaisesti kaadettua. Tähän hain normaalin 

 käytännön mukaan kokousmandaatin suurelta valiokunnalta torstaina juuri ennen 

 kokousta, ja lisäksi valiokuntaa informoitiin puheenjohtajan välityksellä vielä 

 Brysselistä perjantai-iltana.”368 

                                                           
366 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
367 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
368 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
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Vaikka euromaiden päämieskokous osin pidättäytyi tekemästä yksityiskohtaisempia päätöksiä 

vakausmekanismien kohdalla, esitetään kokouksessa tehdyn ratkaisun olleen silti vallitsevissa 

olosuhteissa, erityisesti Portugalin ja Espanjan talouksien tilaa silmällä pitäen, riittävä pitämään 

rahoitusmarkkinat rauhallisina: 

 ”Tässä vaiheessa markkinoiden vakuuttamiseen riitti, että sitoudutaan täyteen 

 kapasiteettiin erittelemättä keinoja siihen pääsemisestä. Espanjan tilanne on 

 vakiintunut. Portugali julkaisi samaisessa kokouksessa EKP:n ja komission siunaaman 

 uudistuspaketin, joka rauhoitti markkinat sen osalta. Maiden tekemien tärkeiden 

 päätösten jälkeen paine ja kiire ERVV:tä koskevien toimien osalta näyttää 

 helpottuneen, mikä näkyi myös markkinoilla maanantaina.”369 

Kiviniemi tosin myöntää, etteivät ”paineet takuiden kasvattamiseen ole poistuneet.”, ja toteaa nyt 

avoimeksi jääneiden kysymysten ERVV:n kapasiteettia koskien tulevan aikanaan poliittisesti 

ratkaistaviksi, viimeistään EVM:n yksityiskohdista sovittaessa.370 

Välikysymyksen väittämiin reagoimisen ohessa valtioneuvoston vastauksessa muodostetaan 

Euroopan taloustilanteesta kuva, jossa kunkin jäsenmaan talouskasvu ja hyvinvointi ovat vahvasti 

riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vakaudesta Euroopassa. Vakauden turvaaminen toimii täten 

keskeisenä tavoitteena kriisinhoitopolitiikassa ja hallituksen velvollisuudeksi ilmoitetaan ”suojata 

suomalaisia uusilta kriiseiltä”. Samalla Kiviniemi kuitenkin toteaa, että eurooppalaisen 

talouskasvun tueksi tarvitaan ”sekä koordinaatiota että kuria”. Tämän kannalta hän painottaa 

Suomen hallituksen toimineen vastuullisesti ja ajaneen lisäksi jäsenmaista tiukinta linjaa, mille on 

kaikissa tilanteissa haettu eduskunnan suurelta valiokunnalta hyväksyntä: 

 ”Olemme viime kuukausina tehneet merkittäviä päätöksiä Euroopan talouskasvun, 

 työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Edelleen tavoitteena on ollut vakauttaa 

 yhteisen valuutta-alueen rahoitusmarkkinat, joiden epävakaus on jatkunut kohta kolme 

 vuotta. Toistan jälleen kerran, että vakaat rahoitusmarkkinat ovat talouskasvun 

 edellytys, euroalueen kilpailukyky maamme etu ja Euroopan talouskasvu 

 työllisyytemme turva. […] On suomalaisten etu, että Euroopassa on samat 

 talouskasvua ja työllisyyttä tukevat säännöt.” 

 ”On Suomen edun mukaista, että Euroopan rahoitusmarkkinat ovat vakaat, ja 

 velvollisuutemme on suojata suomalaisia uusilta kriiseiltä. Kyse on siis vastuun 

 kantamisesta. Suomen hallituksen linja Euroopan rahoitusvakausjärjestelmän 

 kehittämisessä on ollut vastuullinen, mutta samalla hyvin tiukka, tiukin jäsenmaiden 

 keskuudessa. Emme suostu mihinkään sitoumuksiin, mitkä eivät ole mielestämme 

                                                           
369 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
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 ehdottoman välttämättömiä rahoitusvakauden kannalta, ja kaikille kannanotoillemme 

 olemme hakeneet ja haemme myös jatkossa eduskunnan suuren valiokunnan tuen.”371 

Välikysymyksessä oli tiedusteltu myös mikä olisi hallituksen tuleva linja Eurooppa-neuvoston 

kokoontuessa 24.–25.3. seuraavaksi päättämään vakausmekanismeista. Eurooppa-neuvoston osalta 

Kiviniemi ilmoittaa hallituksen jättävän Suomen kantaan varauman, vedoten siihen, että 

kansallisella tasolla kyseisistä asioista tulee päättämään vasta uusi eduskunta vaalien jälkeen. Hän 

pitää kuitenkin kansallisten sitoumusten näkökulmasta tärkeänä muistaa, että ”tähänkin saakka 

olemme antaneet vain lainaa ja takuita, emme tukia, kuten välikysymyksessä esitetään”372. 

Koska itse välikysymyksen tekstissä ei ollut mainittu euroa koskevaa sopimusta, ei se aiheena ollut 

merkittävästi esillä myöskään valtioneuvoston vastauksessa. Tästä huolimatta sopimus sai 

varsinaisessa välikysymyskeskustelussa osakseen kritiikkiä niin Arhinmäen avauspuheenvuorossa 

kuin sitä seuranneissa opposition ryhmäpuheenvuoroissa. Tämän jälkeen Kiviniemi käytti 

valtioneuvoston vastauksen jälkeen vielä erillisen puheenvuoron, jossa hän korosti suuren 

valiokunnan tienneen sopimusasiasta etukäteen sekä vastasi opposition arvosteluun niin sanotun 

kilpailukykysopimuksen väitetystä kansallisesta sitovuudesta. Siinä missä oppositio oli kokenut 

euroa koskevan sopimuksen mahdollisena uhkana hyvinvointivaltiolle, Kiviniemi ei näe 

sopimuksen kaventavan Suomen kansallista päätösvaltaa esimerkiksi verotuksesta tai eläkkeistä 

päätettäessä, vaan toteaa jäsenvaltioiden päättävän myös jatkossa itse kilpailukykynsä 

kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi hän viittaa sopimuksen olevan ensisijaisesti laadittu parantamaan 

tilannetta kilpailukyvyltään heikommissa maissa, joihin nähden hän arvioi Suomen kilpailukyvyn 

puolestaan olevan ”kohtuullisen kunnossa”: 

 ”[…] ikään kuin olisimme sopineet eläkkeiden pakkonostosta tai tuloverotuksen 

 linjojen sopimista. Sehän ei pidä paikkaansa. Tuossa kilpailukykysopimuksessa on 

 hyvin yleisiä  suuntaviivoja, ja ennen kaikkea se on tarkoitettu niiden Euroopan 

 maiden ja euromaiden hyväksi, joiden kilpailukyvyssä on kaikkein eniten 

 parannettavaa. Eli siinä mielessä meillä  nämä kilpailukykyasiat ovat kohtuullisen 

 kunnossa, ja tätä kautta ei meille kovinkaan paljoa painetta tule. Mutta toki meidänkin 

 pitää jatkuvasti katsoa sitä, että kilpailukyvyssä ollaan etulinjassa, ja todellakin on 

 niin, että jokainen maa päättää nämä keinot itse.”373 

  

                                                           
371 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
372 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), valtioneuvoston vastaus, PTK 172/2010 vp. 
373 Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), puheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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8.1.4. Opposition ryhmäpuheenvuorot 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Oppositiosta ensimmäisenä vuorossa oli sdp:n ryhmäpuheenvuoro, jonka esitti Eero Heinäluoma. 

Ryhmäpuheenvuorossa Heinäluoma yhtyy vasemmistoliiton lailla näkemykseen edellisviikonlopun 

huippukokouspäätösten merkittävyydestä: ”[…] euromaiden huippukokouksessa on tehty myös 

Suomen puolesta tämän vaalikauden merkittävimmät päätökset. On käsitelty useiden miljardien 

eurojen sitoumuksia. On tehty ratkaisuja, jotka kohdistuvat suoraan Suomen lainsäädäntöön, jopa 

perustuslakiin.” Eduskunnan informoinnin kokouksen päätössisältöä koskien koetaan jääneen 

puutteelliseksi, minkä lisäksi hallituksen katsotaan toiminnallaan ”sitoneen käsiä” myös tulevilta 

eduskunnilta ja hallituksilta. Tosin on merkille pantavaa, ettei sdp asetu avoimesti tukemaan 

vasemmistoliiton välikysymystä, vaan ilmoittaa toivoneensa hallitukselta asiasta yksityiskohtaista 

tiedonantoa, mitä olisi pidetty tilanteessa parempana ratkaisuna välikysymysmenettelyyn nähden: 

 ”Olisimme toivoneet, että hallitus olisi tuonut tätä koskevan tiedonannon eduskunnalle 

 yksityiskohdissaan kerrottuna. Pidämme tätä parempana vaihtoehtona kuin nyt 

 esitettyä kiireellistä ja kireäaikataulullista välikysymysmenettelyä, jossa hallitus 

 yritetään saattaa vastuuseen kannanotoistaan.” 

 ”[…] nyt olemme tilanteessa, jossa hallitus ei ole tuonut vapaaehtoisesti eduskunnan 

 käsittelyyn näin ison mittaluokan asioita, joissa tosiasiassa sidotaan myös tulevan 

 eduskunnan, tulevien eduskuntien ja hallituksien käsiä.”374 

Euroa koskeva sopimus saa myös sdp:ltä runsasta kritiikkiä, sillä sopimuksen ei katsota millään 

tavalla auttavan kriisistä kärsivien maiden tilannetta, mutta sitä vastoin se nähdään pyrkimykseksi 

puuttua jäsenmaiden kansalliseen päätöksentekoon. Sisällöltään sopimuksen määritellään ajavan 

ideologialtaan oikeistolaista politiikkaa, jonka seurauksena markkinoiden vaikutusvalta tulisi 

kasvamaan tavallisten kotitalouksien kustannuksella: 

 ”Kilpailukykysopimuksen, joka myöhemmin on ristitty eurosopimukseksi, nimissä on 

 otettu kantaa tuloverotukseen, eläkeikiin ja jopa julkisen sektorin palkkaukseen.” 

 ”Nyt on sitouduttu kilpailukykysopimukseen, joka arveluttaa meitä erittäin suuresti. 

 Siinä heijastuu […] eurooppalaisen oikeiston ideologia. Markkinavoimien valtaa 

 korostetaan ja laskua siirretään tavallisille palkansaaja- ja eläkeläistalouksille. Tälle 

 kilpailukykysopimukselle uusi nimi, eurosopimus, ei ole yhtään sen parempi kuin 

 edeltäjänsäkään, koska siinä puututaan asioihin, jotka eivät kuulu Euroopan unionin 

 tasolla päätettäviksi ja joista mielipiteemme on kansallisestikin jyrkästi toinen kuin 

 hallituksen. Me emme kannata eläkeiän pakkonostoja emmekä näe, että eläkeiän nosto 

                                                           
374 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 Suomessa mitenkään auttaa Irlantia, Portugalia, Kreikkaa tai muita vaikeuksissa 

 olevia maita.”375 

Vallitsevasta kriisistä Heinäluoma puhuu rahoituskriisin nimellä korostaen, ettei kyse ole 

yksinomaan euroaluetta tai euroa koskevista ongelmista. Hän katsoo kriisin syiden kytkeytyvän 

laajemmin globaaleilla rahoitusmarkkinoilla toimivien pankkien ja sijoittajien liialliseen 

riskinottoon, joista nämä eivät ole joutuneet kantamaan vastuuta riskien toteutuessa. Pankkien ja 

sijoittajien vastuullisuus asetetaankin ehdottomaksi edellytykseksi kriisinhoidon ja -torjunnan 

kannalta. Tällaisen pankki- ja sijoittajavastuun ilmoitetaan olleen sdp:n linjana johdonmukaisesti 

kriisin alusta lähtien: 

 ”Sosialidemokraattien linja on ollut koko tämän rahoituskriisin ajan hyvin selkeä. 

 Pankit ja sijoittajat on otettava vastuuseen niistä sijoituspäätöksistä, jotka he ovat 

 tehneet suuren tuoton toivossa. […] Toisekseen olemme korostaneet, että tämä ei ole 

 eurokriisi eikä erityisesti euroon liittyvä asia vaan nämä virheet, väärät sijoitukset, on 

 tehty useilla eri valuutoilla alkaen Yhdysvaltain dollarista ja päätyen Islannin 

 kruunuun. […] nämä koskevat tietenkin erityisesti Etelä-Euroopan maita, myös 

 Irlantia, ja ovat sitä kautta asioita, jotka vaativat meiltäkin kannanottoja.” 

 ”Demarien kanta on selvä: mitään sellaista rahankäyttöä, jossa ei ole mukana 

 yksityisen sektorin vastuu, ei voida hyväksyä.”376 

Vaikka sekä sdp että vasemmistoliitto tahoillaan kritisoivat rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja 

peräänkuuluttavat sijoittajavastuun toteuttamista, tekee sdp ryhmäpuheenvuorossaan myös eroa 

vasemmistoliittoon kriisin ratkaisujen ja tuleviin rahoituskriiseihin varautumisen osalta: 

 ”[…] rahoituskriisistä on tehtävä johtopäätöksiä jatkoa ajatellen. Siksi toteamme, että 

 tarvitaan kansainvälinen, eurooppalainen vakautusrahastojärjestely, jotta 

 tulevaisuudessa voidaan reagoida oikealta pohjalta, jos ongelmia tulee. Mutta tässä 

 pysyvässä vakautusrahastossa täytyy olla sijoittajan ja pankkien vastuun alusta lähtien 

 mukana. Tältä osin katsantomme eroaa voimakkaasti siitä, mitä olemme kuulleet 

 vasemmistoliiton ajatuksesta, joka lähtee siitä, että rahoituskriiseistä selvitään sillä, 

 että suljetaan silmät.”377 

Eurooppalaisen vakautusrahastojärjestelyn luominen koetaan tarpeelliseksi, mutta samalla 

Heinäluoma painottaa, että tulevat päätökset vakautustoimiin osallistumisesta on tehtävä Suomen 

kansantalouden tila huomioiden: ”[…] arvioitaessa, mitä tukipäätöksiä voidaan tehdä, tulee ottaa 

                                                           
375 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
376 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
377 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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huomioon ja myös tarkasteluun se, mitkä ovat oman kansantaloutemme ja myös julkisen talouden 

reunaehdot.”378 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Heinäluoma toteaa, ettei sdp:n eduskuntaryhmä pidä 

valtioneuvoston vastausta hyväksyttävänä, minkä johdosta hän jättää oman kilpailukykysopimusta 

ja tukisitoumuksia arvostelevan ehdotuksensa perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen muodoksi: 

 ”Eduskunta ei pidä euromaiden huippukokouksessa hyväksyttyä 

 kilpailukykysopimusta Suomen etujen mukaisena. Eduskunta toteaa, että esimerkiksi 

 tuloverotus, eläkeiät ja julkisen sektorin palkat on päätettävä jatkossakin Suomessa. 

 Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole kyennyt uskottavasti selvittämään Suomen 

 puolesta tehtyjä sitoumuksia euroalueen huippukokouksessa, ja siirtyy perusteltuun 

 päiväjärjestykseen.”379 

Vasemmistoliitto 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron esitti Annika Lapintie. Ryhmäpuheenvuoron linja mukailee 

suuressa määrin Arhinmäen avauspuheenvuoroa: vastuuttomasti toimineiden maiden velkataakkaa 

ei pidä siirtää muiden jäsenmaiden vastuulle, vaan jokaisen maan tulisi kantaa vastuunsa omasta 

toiminnastaan. Erityisesti ryhmäpuheenvuorossa arvostellaan hallituksen hyväksymiä sitoumuksia, 

joiden katsotaan turvaavan pankkien omistajien sekä sijoittajien asemaa siirtämällä näiden 

sijoitustoiminnasta aiheutuvat tappiot valtioiden, ja tätä kautta kansalaisten, maksettaviksi:  

 ”Hallitus on enemmistöllään pannut Suomen kansalaiset yhteisvastuuseen Euroopan 

 ongelmamaiden veloista 8 miljardiin euroon saakka. Moni kansalainen on varmasti 

 ihmetellyt, miksi näin on haluttu tehdä: eikö olisi ollut parempi, että jokainen maa 

 vastaa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään?” 

 ”Ei ole edes EU:n perussopimuksen mukaista, että vastuullisesti toimivat maat ottavat 

 kantaakseen vastuuttomien puolesta miljarditaakan.” 

 ”Hallitus on pelastamassa näillä miljardisitoumuksilla pankkeja, tai tarkkaan ottaen: ei 

 pankkeja vaan niiden omistajat. Hallitus on pelastamassa kevytmielisiä sijoittajia, 

 mutta kuka sen laskun loppumetreillä maksaa? Totta kai tavallinen suomalainen 

 kansalainen, tavallinen suomalainen veronmaksaja.”380 

Vaihtoehtona tälle Lapintie esittää, että jo heti kriisin alusta lähtien olisi pankkisektori ja sijoittajat 

pitänyt asettaa vastuuseen luototuksestaan ja niihin liittyvistä riskeistä sen sijaan, että nyt luoduilla 

                                                           
378 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
379 Edustaja Eero Heinäluoma (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
380 Edustaja Annika Lapintie (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 



 

109 
 

järjestelyillä on ”tavalliselle kansalaiselle sälytetty maksutaakka” alun perin sijoittajille kuuluneista 

vastuista.381 

Myös ryhmäpuheenvuorossa vasemmistoliiton painotetaan vastustaneen kaikkia kriisin kuluessa 

tehtyjä tukitoimia, eikä hallituksen hyväksymiä sitoumuksia ja euroa koskevaa sopimusta pidetä 

Suomen talouden kannalta oikeutettuina. Samalla annetaan ymmärtää, että nykyisellä kriisinhoito- 

ja EU-politiikan linjalla jatkaminen tulisi lopulta merkitsemään kansalliseen päätösvaltaan 

puuttumista ja hyvinvointivaltion rakenteiden vaarantumista: 

 ”Me äänestimme johdonmukaisesti kaikkia näitä tukipaketteja vastaan. Ei ole oikein 

 suomalaisia kohtaan, että perusturvamme on kehno, että arjen palveluista puuttuu 

 rahaa mutta samaan aikaan ollaan tekemässä uusia miljardisitoumuksia sijoittajien 

 pelastamiseksi.” 

 ”EU-maiden johtajilla on kova halu puuttua eläkkeisiin, verotukseen ja 

 työmarkkinasuhteisiin Suomessa. Nyt ei rakenneta yhteistä eurooppalaista 

 hyvinvointivaltiota. Nyt rakennetaan valtiota, jossa vain pääoma ja sijoittajat voivat 

 hyvin.”382 

Edellisviikonlopun huippukokouksen seurauksena Lapintie toteaa suomalaisten olevan ”vastedes 

sidottuina maksajina miljardien tukirenkaaseen, halusimmepa tai emme”. Lisäksi hän Arhinmäen 

tavoin kyseenalaistaa perimmäiset syyt Kiviniemen hallituksen varovaiselle menettelylle takauksia 

koskevassa päätöksenteossa, mihin liittyen hallituksen vihjataan pelaavan vain aikaa 

eduskuntavaalien yli poliittisesti vaikeassa asiassa: 

 ”Jos te hallitusrintamassa […] uskotte asiaanne niin vahvasti, miksi ette tuo asiaa 

 [valtiontakauksien korottamista] eduskunnan päätettäväksi ennen vaaleja? Vai onko 

 syynä se, että pelkäätte, että kansalaiset eivät tätä ymmärrä ja hyväksy, ja siksi teillä 

 nyt tässä on kaikkein tärkeimpänä tavoitteena se, että yksityiskohdista sopiminen 

 siirtyy yli vaalien, jotta eivät paljastuisi teidän todelliset aikeenne?”383 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Lapintie ilmoitti kannattavansa Arhinmäen ehdotusta perustellun 

päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi. 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron esitti Sari Palm. Puheenvuorossaan Palm pitää 

Euroopan talousnäkymiä epävarmoina ja suhtautuu epäilevästi ERVV:lle toistaiseksi myönnettyjen 

takaussitoumusten riittävyyteen. Tässä hän ottaa esille nimenomaisesti Portugalin lainatilanteeseen 

                                                           
381 Edustaja Annika Lapintie (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
382 Edustaja Annika Lapintie (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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mahdollisesti odotettavissa olevat muutokset. Vaikka tarkkoja päätöksiä takausten kasvattamisen 

suhteen ei äskettäisessä huippukokouksessa ole tehty, kokee Palm hallituksen silti viestittäneen 

muille jäsenmaille Suomen valmiudesta osallistua ERVV:n lainanantokapasiteetin korottamiseen 

tarpeen vaatiessa: 

 ”Tiedämme, että [ERVV:n] 440 miljardin todellinen lainaantaipumiskyky ei tällä erää 

 ole tätä 440:tä vaan huomattavasti pienempi, noin 250 miljardin euron luokkaa. Siis 

 selkosuomella: Suomen nykyinen 8 miljardin sitoumus ei tältä osin ole riittävä silloin, 

 kun väliaikaista vakausrahastoa tarvitaan täysimittaisesti. On myös huomattava, että 

 aikataulullisesti ERVV:n varassa eletään uuteen vuoteen 2013 saakka. Mikä on 

 hallituksen ja pääministeri Kiviniemen riittävä ja uskottava keinovalikoima kasvattaa 

 väliaikaista vakausrahastoa muuten kuin valtioiden antamien takausten kautta?” 

 ”Jatkossa esimerkiksi Portugalin merkittävät lainanhoitohetket osuvat 

 alkukesään. Onko tällöin seuraava epävakaa hetki, jolloin tarvitsemme lisää takauksia 

 toisten lainanhoitoa varten? Suomesta on annettu poliittinen positiivinen viesti 

 Eurooppaan […]. Tarpeen tullen lisämiljardeja on tulossa, jos täysimääräinen tarve 

 herää ennen pysyvän vakausjärjestelmän käyttöönottoa.”384 

Kun takausten korottamisen katsotaan näin tulevan todennäköisesti jossain vaiheessa jälleen 

ajankohtaiseksi, Palm kysyy miten voi olla oikein, että ”euromaat ja siellä mukana pieni taloutensa 

kohtuudella hoitanut Suomi huolehtivat koko eurooppalaisesta finanssijärjestelmästä paikaten 

varojen yli eläneiden ongelmia ja varautuen pahimpaan?” Edelleen Palm tiedustelee, missä määrin 

ja millaisilla neuvotteluvalmiuksilla hallitus on äskettäisessä kokouksessa mennyt mahdollisesti 

ennalta sitomaan Suomea tuleviin vastuisiin, ja muistuttaa suuren valiokunnan ohjeistuksen olleen 

asiassa selkeä: 

 ”Kysyn, millaiset neuvotteluvalmiudet pääministerillä oli perjantaina ennen suuren 

 valiokunnan iltakokousta. Suuren valiokunnan evästys oli selkeästi se, ettei 

 nykytiedon varassa voi päätöksiä tehdä. Miten on mahdollista ja onko oikein, että 

 pääministeri on käynyt neuvonpitoa sitoakseen maamme mittavaan 

 lisävastuuseen?”385 

Ryhmäpuheenvuorossa nostetaan lisäksi esille pelko liittovaltiokehityksestä sekä vastikään 

huippukokouksessa hyväksytty euroa koskeva sopimus, jonka ei osaltaan katsota vähentävän 

aiheeseen liittyvää huolta. Kuten sdp ja vasemmistoliitto omissa kannanotoissaan, myös 

kristillisdemokraatit vastustavat liittovaltiota kohti vieviä päätöksiä ja kansallisen päätösvallan 

kaventumista: 
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 ”[…] kilpailukykyasiakirja ei vähennä huolta kehityssuunnasta liittovaltiosuuntaan, 

 todetaanhan talouspolitiikan koordinaatio- ja kilpailukykytekojen johtavan syvempään 

 lähentymiseen. Ajatus siitä, että perustuslakiin kirjattaisiin EU:n finanssipolitiikan 

 säännöt, on vieras. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä torjuu liittovaltion 

 suuntaan vievät ratkaisut.”386 

Pankkien ja sijoittajien toimintaa sinänsä kristillisdemokraatit eivät lähde arvostelemaan yhtä 

jyrkkään sävyyn, mutta toisaalta ryhmäpuheenvuorossa korostetaan pankkien stressitestien 

tarpeellisuutta sekä edelleen kehittämistä, jotta ne jatkossa kykenisivät välittämään todellista kuvaa 

pankkisektorin tilasta: ”Mekanismi tarvitsee tiukentamista. Aiemmin tehdyt testit eivät herätä 

luottamusta, olihan esimerkiksi Irlannin pelastettuja pankkeja testit läpäisevässä kunnossa, vaikka 

pankit olivat rapakunnossa.”387 

Kaiken kaikkiaan hallituksen kriisinhoidossa ajama linja ei Palmin mukaan herätä kansalaisissa 

luottamusta. Ylikansalliset sitoumukset ja vastuut koetaan erityisen huolestuttavina Suomessa 

vallitsevan taloustilanteen näkökulmasta. Jatkuvan ”kiinnittymisen yhä syvemmälle euro- ja 

finanssitalouden syövereihin taaten toisten maiden makean elämän kulutuskuplaa ja 

ylikuumentuneita velkamassoja” esitetään ”herättävän kansallista hätää”, kun samanaikaisesti 

eriarvoisuuden kotimaassa ilmoitetaan lisääntyvän ja maassa olevan ”EU-mittareilla” nykyisellään 

900 000 köyhää.388 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Palm jätti oman ehdotuksensa perustellun päiväjärjestykseen 

siirtymisen muodoksi, missä todetaan, ettei Suomen tule osallistua ERVV:n kohdalla muutoksiin, 

jotka kasvattaisivat kansallisten vastuiden määrää: 

 "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus ei osallistu 

 väliaikaisen tukijärjestelmän (ERVV) muuttamiseen niin, että Suomen vastuut muiden 

 euromaiden sitoumuksista kasvaisivat, ja siirtyy päiväjärjestykseen."389 

Perussuomalaiset 

Oppositiopuolueista viimeinen ryhmäpuheenvuoro oli perussuomalaisilla, jonka esitti Pietari 

Jääskeläinen. Ryhmäpuheenvuorossa painopiste on kriisintorjuntaan kansallisesti myönnettyjen 

lainojen ja takausten kritisoinnissa, miltä osin hallituksen sanotaan ”lapioineen veronmaksajien 

varoja” miljardeittain taloudenhoidoltaan ”holtittomille” maille ja olevan valmis toimimaan niin 
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myös jatkossa. Sen, että hallitus ei tätä valmiutta ole avoimesti myöntänyt, esitetään olevan vain 

poliittista taktikointia ja tarkoituksellista viivyttelyä: 

 ”Suomen antamien lainojen ja takausten määrä talouttaan holtittomasti hoitaneille 

 maille on tällä hetkellä kaikkiaan yli 10 miljardia euroa. Maan hallitus on 

 pääministerin johdolla valmis lapioimaan vielä lisää veronmaksajien varoja jopa 8 

 miljardilla eurolla. […] Hallitus ei tarkoituksella halua sanoa, missä vaiheessa esitys 

 takausmäärän nostamisesta tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Kiviniemen hallitus pelaa 

 tietoisesti aikaa.”390 

Kansallisesti tehtyjen sitoumusten todetaan olevan ristiriidassa sekä kansalaisten oikeustajun että 

EU:n omien sääntöjen kanssa, ja Suomen nähdään joutuneen kriisissä muiden valtioiden ja 

sijoittajien virheiden maksajaksi: ”Ei ole oikein, että Suomi on muiden maiden maksumiehenä ja 

takaa näille maille sijoittaneiden pankkien ja riskirahoittajien valtavat voitot.” Jääskeläinen viittaa 

laskennallisten vastuiden kasvaneen jo niin suuriksi, että täysimääräisinä toteutuessaan ne ajaisivat 

Suomenkin velkaongelmiin ja johtaisivat huomattaviin julkisiin leikkauksiin: 

 ”Toteutuessaan lainojen ja takauksien yhteismäärä on valtava, kaikkiaan 18 miljardia 

 euroa eli yli kolmasosa valtion budjettiin nähden, kolmasosa valtion budjettiin nähden. 

 Näiden takausten laukeamisen seurauksena maamme joutuisi itse velkasaneeraukseen 

 ja leikkaamaan rajusti kansalaisten peruspalveluja. Perussuomalaiset eivät tällaista 

 hallituksen holtitonta veronmaksajien rahojen kylvöä voi hyväksyä.” 

 ”Hallituksen antamat takuut ja lainat ovat jyrkästi kansan oikeustajun vastaisia, 

 suorastaan moraalittomia, ja myös EU-sopimuksen vastaisia. Eurooppa-neuvosto ja 

 unionin jäsenvaltiot toimivat laittomasti, kun eivät noudata perussopimuksen 125 

 artiklan säännöstä. Siinä nimenomaan kielletään jäsenvaltioita ja unionia ottamasta 

 vastatakseen toisten jäsenvaltioiden sitoumuksia.”391 

Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään nykyisenlaisen ”hyvää taloudenpitoa vääristävän ja 

keinottelijoita suosivan” tukijärjestelmän hylkäämistä ja siirtymistä velkaantuneiden kriisimaiden 

kohdalla velkasaneeraukseen, minkä määritellään olevan linjana poliittisesti oikeudenmukainen ja 

vaikutuksiltaan taloutta tervehdyttävä. EMU-järjestelmän kannalta myös eurosta eroaminen, tai jopa 

erottaminen, nostetaan yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi, mikäli ilmenee, ettei yksittäinen maa – 

tässä tapauksessa Kreikka – kykene noudattamaan jäsenmaiden yhteisesti asettamia talousvakauden 

tavoitteita eikä anna todenmukaisia tietoja taloutensa tilasta: 

 ”Nykyistä keinotekoista, hyvää taloudenhoitoa vääristävää ja keinottelijoita suosivaa 

 tukijärjestelmää ei tule hyväksyä. Oikeudenmukainen ja talouspoliittisesti 

 tervehdyttävä vaihtoehto on, että ylivelkaisissa maissa toteutetaan velkasaneeraus. 

 Näinhän on joka tapauksessa asiantuntijoiden mukaan käymässä Kreikassa. Jos maa ei 
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 noudata vakaustavoitteita ja jopa antaa valheellisia tietoja taloudestaan, on parempi, 

 että tällainen maa toimii euroalueen ulkopuolella.”392 

Jääskeläinen ilmoittaa perussuomalaisten vastustavan jyrkästi EU:n liittovaltiokehitystä sekä 

pyrkimyksiä kaventaa kansallista päätöksentekovaltaa unionin hyväksi. Tässä yhteydessä 

kritisoidaan myös euroa koskevaa sopimusta, joka koetaan keinoksi liittovaltiosuunnitelmien 

eteenpäin viemiselle. Tulevaisuuden näkymiin liittyen esitetään niin ikään varoitus siitä, että EU:n 

rakenteissa ilmenneitä ongelmia pyritään lähtökohtaisesti ratkaisemaan kehittämällä unionia yhä 

laajemmin liittovaltion suuntaan: 

 ”Vakauttamispakettiin liittyvät myös esitykset kilpailukyvyn parantamiseksi. 

 Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti esityksiin työmarkkinoiden, eläkkeiden, 

 terveydenhoidon sekä sosiaalietuuksien sääntelemisestä sekä verotuksen 

 kohdentamisesta tasaveron suuntaisesti. Mitä enemmän EU:ssa on ongelmia, sitä 

 enemmän EU:ta viedään liittovaltion suuntaan puuttumalla yhä enemmän 

 kansallisvaltioiden budjetteihin, veroihin ja muuhun rahoitukseen ja jopa sisäisiin 

 asioihin ohjeistamalla hyvinvointipalvelujen tuottamista ja sisältöä. Perussuomalaiset 

 eivät hyväksy kansallisen päätösvallan jatkuvaa heikentämistä ja vallan keskittämistä 

 EU:lle.”393 

Muista oppositiopuolueista poiketen perussuomalaisten taholta ei välikysymyskeskustelussa jätetty 

ehdotusta perusteltuun päiväjärjestykseen siirtymisestä. Ryhmäpuheenvuoron Jääskeläinen päättää 

arvioon Euroopan tilanteesta, jossa hän esittää vallitsevan kriisin jatkuvan ja syventyvän 

entisestään. EU-maiden painotetaan lisäksi olevan taloudeltaan, velka-asteeltaan ja 

toimintatavoiltaan siinä määrin toisistaan poikkeavia, ettei nykymuotoisen integraation katsota 

olevan kestävällä pohjalla: ”[…] on yhä todennäköisempää, että EU:n ja euroalueen hajoaminen on 

vain ajan kysymys. Tulevaisuuden Eurooppa on itsenäisten kansakuntien Eurooppa, joka 

muodostaa yhteisen talous- ja vapaakauppa-alueen.”394 

8.1.5. Hallituskoalition ryhmäpuheenvuorot 

Suomen Keskusta 

Päähallituspuolue keskustan ryhmäpuheenvuoron esitti Timo Kalli. Ryhmäpuheenvuorossa 

lähdetään siitä, että hallituksen harjoittama politiikka on ollut vastuullista ja samalla mahdollistanut 

kansallisen selviytymisen parin vuoden takaisesta globaalista finanssikriisistä. Suomalaisten 
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palkansaajien, yrittäjien ja asuntovelallisten suojelemisen esitetään olleen hallituksen tavoite niin 

aiemman globaalin talouskriisin aikana kuin Euroopan nykyisessäkin tilanteessa:  

 ”Maailman myllerryksessä tarvitaan vastuullisuutta ja toimintakykyä luotsata 

 kansakuntaa kestävällä tiellä eteenpäin. Selvisimme talous- ja finanssikriisin 

 vaikutuksista hallituksen vakaalla ja vastuullisella politiikalla. Sen tavoitteena on 

 kaiken aikaa ollut suojata palkansaajia, yrittäjiä ja asuntovelallisia.”395 

Syiden Euroopan talouden epävakauteen ja ”myrskyämiseen” Kalli viittaa löytyvän huonoa 

taloudenpitoa harjoittaneiden euromaiden velkaantumiskehityksestä, mitä hän sanoo pankkien ja 

sijoittajien olleen osaltaan mahdollistamassa. Velkaantumisen seurauksena valtioiden ja pankkien 

välille esitetään siten muodostuneen kytköksen, mistä on vaikeuksien ilmetessä aiheutunut 

ongelmia molemmille osapuolille:  

 ”Euroopan talous myrskyää siksi, että osa eurovaluuttaan hyväksytyistä maista on 

 hoitanut talouttaan holtittomasti. Pankit ja yksityiset sijoittajat ovat tukeneet kehnoa 

 taloudenpitoa lainaamalla valtavia rahasummia ongelmamaille. Vaikeuksien tullen 

 ongelmiin ovat joutuneet niin valtiot kuin pankitkin.”396  

Hän toteaa Suomen ”hoitaneen omat asiansa hyvin”, mutta huomauttaa, etteivät kansallisen tason 

toimet pelkästään ole ratkaisuna riittävä. Vaikka Suomen aseman nähdään lähtökohtaisesti olevan 

hyvä muuhun Eurooppaan verrattuna, esitetään kotimaan talouden tulevaisuuden olevan vahvasti 

riippuvaista kansainvälisen taloustilanteen kehittymisestä. Esimerkkinä Kalli viittaa vuoden 2008 

kansainvälisen talouskriisin seurauksena tapahtuneeseen bkt:n huomattavaan pienenemiseen ja 

muistuttaa tässä yhteydessä niin ikään Suomen velkaantumistahdista. Rahoitusmarkkinoiden 

mahdollisen uudelleen romahduksen muodostaman uhkan johdosta asetetaan vallitsevassa 

tilanteessa talousolojen rauhoittaminen keskeiseksi tavoitteeksi: 

 ”Suomen toimintaa Euroopan unionin yhteisessä päätöksenteossa on vahvistanut se, 

 että olemme hoitaneet omat asiamme hyvin. Nykymaailmassa se ei riitä. Jos 

 rahamarkkinat päästettäisiin romahtamaan, myös meidän taloutemme romahtaa. 

 Menetimme vuoden 2008 talousromahduksessa kansantuotteestamme 2 500 euroa 

 jokaista suomalaista kohden. Tällä hetkellä velkaannumme vuodessa 1 700 euroa 

 jokaista suomalaista kohden. Näin ei voi jatkua. Talouden myrsky on kyettävä 

 rauhoittamaan.”397 

Ryhmäpuheenvuorossa korostetaan taloudeltaan vahvan Euroopan olevan myös kansallisen edun 

mukaista, jolloin keskustan mukaan ”Suomen linja ei ole sulkea silmiään maailman muutokselta tai 

huudella ohjeita kantamatta vastuuta yhteisestä tulevaisuudestamme.” Näissä olosuhteissa 
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Kiviniemen hallituksen viitataan etsineen ratkaisuja yhteistyössä muiden ”talouttaan hyvin 

hoitaneiden” maiden kanssa tilanteen vakauttamiseksi, minkä tuloksena ollaan päädytty ratkaisuun, 

jossa Eurooppaan luodaan rahoitusmarkkinoita rauhoittamaan jäsenmaiden ja IMF:n kesken 

riittävän suuri ”vakautuspaketti”. Sen sisältämän 750 miljardin euron kokonaiskapasiteetin on 

Kallin mukaan määrä vakauttaa tilanne Euroopassa siten, että jo mekanismin teoreettinen 

kapasiteetti ilman varsinaista käyttöönottoa olisi riittävä pitämään markkinat rauhallisina: 

 ”Yhdessä muiden talouttaan hyvin hoitaneiden jäsenvaltioiden kanssa olemme 

 hakeneet ratkaisuja, joilla vakautetaan yhteistä valuuttaa ja siten vähennetään 

 suomalaisille koituvia haittoja. Se on tehty niin, että Euroopassa on koottu 750 

 miljardia euroa [koostuen Euroopan talouden vakauttamismekanismista ja IMF:n 

 takauksista] vakautuspakettiin rahamarkkinoiden rauhoittamiseksi. […] Suuren 

 rahamäärän tarkoituksena on rauhoittaa markkinat niin, että vakautusvälinettä ei 

 tarvitsisi koskaan käyttää.”398 

Välikysymyksessä esitetyn väitteen uusiin miljarditukiin sitoutumisesta Kalli toteaa vääräksi. Sen 

sijaan hän ilmoittaa Suomen saavuttaneen huippukokouksessa keskeisen päämääränsä estämällä 

sitoutumisen uusiin takauksiin, minkä hän viittaa olleen myös suuren valiokunnan linja asiassa: 

”Hallitus päätyi ennen kokousta suuren valiokunnan tukemana siihen, että emme voi suostua 

takausten kasvattamiseen. Emme sitoutuneet kokouksessa uusiin takauksiin, vaan vahvistimme vain 

aiemman päätöksen vakausvälineen [ERVV] täysimääräisestä käytöstä.”399 

Puolestaan tulevaa EVM:ää koskevan päätöksenteon ja siitä mahdollisesti seuraavien kansallisten 

sitoumusten osalta Kalli korostaa, ettei Suomen päätösvalta ole jatkossa uhattuna, vaan EVM:ssä 

tehtäviltä päätöksiltä tullaan edellyttämään yksimielisyyttä: ”Kokouksessa euromaat sopivat, että 

nykyinen rahoitusvakausväline [ERVV] muodostaa pohjan vuonna 2013 voimaan tulevalle 

pysyvälle kriisinhallintajärjestelmälle [EVM]. Tätä järjestelmää käytetään vain yksimielisillä 

päätöksillä. Suomi voi siis jatkossakin päättää joka kerta itse, onko mukana ongelmamaiden 

tukemisessa.” Kalli ilmoittaa myös pankkisektorin ja sijoittajien kantavan jatkossa vastuuta EVM:n 

toiminnan käynnistymisen myötä. Suomen kerrotaan olevan mukana ”rakentamassa järjestelmää, 

jossa suuria riskejä ottaneet pankit ja sijoittajat joutuvat kantamaan toimintansa riskit.” Pankkien 

ja sijoittajien toiminnan arvostelun ohessa katsotaan velkaantuneiden kriisimaiden olevan yhtä lailla 

velvollisia korjaamaan kansallisten talouksiensa tilaa. Tässä asiassa Suomen ajaman linjan esitetään 

olleen eurooppalaisittain tiukin Saksan ja Alankomaiden kanssa: 
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 ”Kiviniemen hallitus ei ole sitonut Suomen käsiä miljarditukiin, vaan päinvastoin 

 yhdessä Saksan ja Alankomaiden hallitusten kanssa olemme ajaneet tiukkaa linjaa. 

 Ongelmiin ajautuneiden valtioiden pitää nyt laittaa taloutensa kuntoon.”400  

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Kalli painottaa jäsenmaiden yhteisen päätöksenteon olevan 

Suomen kansallisesta näkökulmasta ainoa vaihtoehto talouden ja työpaikkojen turvaamiselle myös 

tulevaisuudessa. Keskustan eduskuntaryhmä päätyy täten antamaan tukensa Kiviniemen hallituksen 

linjalle – opposition sitä vastoin vihjataan käyttävän Euroopan talouden tilaa ja kriisinhoitoa vain 

omaan politikointiinsa: 

 ”Päinvastoin kuin oppositiolla Suomen hallituksella ei ole käytössään politikoinnin 

 mahdollisuutta. Ainoa mahdollisuutemme on yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa 

 tehdä kestäviä päätöksiä Euroopan talouden ja työllisyyden pohjan pelastamiseksi. 

 Keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen johdonmukaista suomalaisten parhaaksi 

 tehtyä työtä.”401 

Kansallinen Kokoomus 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Pekka Ravi. Puheenvuorossa yksittäisten 

maiden merkittävä velkaantuminen, väestön ikääntyminen sekä jäsenmaiden julkisten talouksien 

epätasapaino nimetään ongelmiksi, joita euromaat, ja samalla EU kokonaisuudessaan, joutuvat 

kohtaamaan. Koska kyseisten tekijöiden katsotaan osaltaan muodostavan uhkia Euroopalle 

tulevaisuudessa, painottaa Ravi kansallisten talouksien vahvistamisen ja vakauden säilyttämisen 

tärkeyttä: ”Talouksista on tehtävä vahvempia, jotta vakaus ja vauraus säilyvät ja kaikki EU-

jäsenmaat voivat tarjota kansalaisilleen hyvän elämän edellytyksiä.”402 

Vallitsevaa tilannetta kokoomus luonnehtii pääosin samoin kuin keskusta omassa 

ryhmäpuheenvuorossaan: hyvin hoidetun talouden katsotaan kansallisesti luovan työpaikkoja ja 

tuovan verotuloja, mutta Suomen ei toisaalta katsota pystyvän suojaamaan talouttaan yksinomaan 

kansallisen tason toimenpiteillä. Talouden ulkoisista uhkista puhuessaan Ravi nostaa esille vuoden 

2008 globaalin talouskriisin, jonka vakavammilta työttömyyttä pahentavilta haittavaikutuksilta 

Suomen viitataan pelastuneen vain hallituksen tuolloisten ”ripeiden ja määrätietoisten 

elvytystoimien” ansiosta: 

 ”Kokoomuksen ohjenuora on se, että me täällä Suomessa pidämme oman taloutemme 

 kunnossa […]. Samalla on kuitenkin sanottava, että talous ei ole itseisarvo, vaan se on 
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 nähtävä välineenä hyvän tuottamiseen. Hyvin toimiva talous tuo työpaikkoja, 

 vientituloja ja verotuloja, joilla yhteiskunnan palvelut pystytään rahoittamaan.” 

 ”Meille ei kuitenkaan riitä se, että me huolehdimme vain omasta tontistamme hyvin. 

 Vuonna 2008 alkaneessa rahoitusmarkkinoitten kriisissä Suomi joutui nopeasti 

 mukaan maailmantalouden myllerrykseen. Lama tuli ulkoa, se iski rajuna, ja vain 

 ripeät ja määrätietoiset elvytystoimet pelastivat Suomen työttömyyden rajulta 

 nousulta.”403 

Kreikan ja Irlannin vuoden 2010 tapahtumien ja tukipäätösten kohdalla Ravi vertaa tilanteen 

vakavuutta aikaisempaan vuoden 2008 kriisiin ja painottaa, että globaalin finanssikriisin kaltainen 

talouslama olisi voinut toistua, mikäli ei olisi tehty tarvittavia tukitoimenpiteitä Kreikan ja Irlannin 

”pään pitämiseksi pinnan yläpuolella”. Ravi esittää, että tällainen skenaario olisi toteutuessaan 

merkinnyt liian suurta iskua sekä Suomen että EU:n talouden elpymiselle, mihin nojaten hän 

perustelee vaikeiksi koettujen laina- ja takausjärjestelypäätösten välttämättömyyttä: 

 ”Sama uhkasi tapahtua uudelleen, kun Kreikan holtiton taloudenpito ajoi sen 

 umpikujaan, jonka päässä itse asiassa häämötti valtion konkurssi. Tätä ei voitu sallia, 

 sillä kokonaisen valtion ajautuminen velkajärjestelyyn olisi kaikella 

 todennäköisyydellä johtanut uuteen lamaan. Sitä Suomi ja EU eivät olisi kestäneet, 

 varsinkaan niin pian edellisen laman jälkeen. Siksi Kreikalle ja muutamaa kuukautta 

 myöhemmin myös Irlannille tehtiin laina- ja takausjärjestelyitä, jotka pitivät niiden 

 pään pinnan yläpuolella. Päätökset eivät olleet helppoja eivätkä mieluisia, mutta ne oli 

 kerta kaikkiaan tehtävä Suomen ja suomalaisten edun turvaamiseksi.”404 

Samalla ryhmäpuheenvuorossa kuitenkin korostetaan, että menneistä kriiseistä on otettu myös 

opiksi. Vastaavien kriisien syntyminen halutaan tulevaisuudessa estää, mihin liittyen suunnitteilla 

olevan EVM:n esitetään jatkossa toimivan yhtenä keinona kriisien ehkäisemisessä. Toisaalta 

EVM:ää ei yksin pidetä tavoitteen kannalta riittävänä uudistuksena, vaan Ravi korostaa 

taloudellisen vakauden ja vaurauden olevan pidemmällä aikavälillä saavutettavissa ainoastaan 

kilpailukyvystä huolehtimalla sekä vastuullisella taloudenpidolla. Maiden vastuullisen 

taloudenpidon ja kilpailukyvyn peräänkuuluttamisen ohessa ryhmäpuheenvuorossa viitataan myös 

pankkisektorin ja sijoittajien vastuuseen, minkä toteuttamisen ilmoitetaan olevan keskeisesti 

mukana EVM:ää valmisteltaessa: 

 ”EU:ssa ja euroalueella on opittu kriiseistä. Ne halutaan estää ja ehkäistä jatkossa. 

 Siksi EU:ssa on parhaillaan käynnissä suunnittelu uudesta, pysyvästä 

 vakausjärjestelmästä [EVM]. Mutta kriisien hoitamiseen tarkoitettu vakausjärjestelmä 

 ei tietenkään yksin riitä. Pitempikestoinen vakaus ja vauraus syntyvät vain ja 

 ainoastaan kilpailukyvyn ja talouden vastuullisen hoitamisen kautta. Siksi 

                                                           
403 Edustaja Pekka Ravi (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
404 Edustaja Pekka Ravi (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 



 

118 
 

 vakausjärjestelmän ohella keskustellaan  uudesta kilpailukykypaketista, jonka tavoite 

 on vahvistaa EU-maiden taloudellista kantokykyä.” 

 ”Kokoomus kannattaa vastuullista taloudenpitoa ja talouskuria. […] Kokoomus 

 korostaa, että pysyvää mekanismia [EVM] valmisteltaessa yksi keskeinen elementti 

 on se, että sijoittajat ja pankit joutuvat jatkossa vastuuseen huonoista 

 luototuspäätöksistään.”405 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa linjataan lisäksi, että eläkejärjestelmien ja rahoitussektorin 

valvonnan tulisi olla varmalla pohjalla, ja huomautetaan, ettei nykytilanne ole tämän mukainen 

kaikissa Euroopan maissa. Näin ollen Ravi kokee tarpeellisiksi jäsenmaiden kesken asetettavat 

yhteiset tavoitteet ja koordinoinnin, joilla hänen mukaansa ”pyritään kohti vakaampia aikoja siten, 

etteivät yksittäisten jäsenmaiden ongelmat aiheuta hankaluuksia muille”.406  

Ravi vastaa samalla opposition kritiikkiin, jota oli aiemmissa puheenvuoroissa kohdistettu 

hallituksen hyväksymää kilpailukykyasioihin painottunutta euroa koskevaa sopimusta kohtaan. Hän 

puolustaa päätöstä painottamalla ennen kaikkea sitä, ettei jäsenmaiden kansallinen päätösvalta tule 

sopimuksen johdosta kaventumaan: 

 ”[…] tämä ei merkitse sitä, että Brysselistä saneltaisiin meille, mitä pitää tehdä, ei 

 todellakaan tarkoita sitä. Päätösvaltaa ei jäsenmailta viedä EU-tasolle, vaan jokainen 

 maa valitsee itse ne keinot, millä se pyrkii kilpailukykyään ja taloutensa kantokykyä 

 kasvattamaan.”407 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi kokoomuksen eduskuntaryhmä antoi tukensa Kiviniemen hallituksen 

toimille, joilla katsottiin pyrittävän ”EU:n ja Suomen talouden vakauttamiseen sekä työllisyyden ja 

hyvinvoinnin turvaamiseen”.408 

Vihreä liitto 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron esitti Timo Juurikkala. Juurikkala aloittaa korostaen eurooppalaisen 

rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisen tärkeyttä, missä epäonnistumisen hän katsoisi johtavan 

uuteen talouslamaan lukuisine haittaseuraamuksineen: ”Systeemin romahtaminen saisi aikaan 

laman, jonka kärsijöitä olisivat sattumanvaraiset kansalaiset ja yrittäjät. On jokseenkin varmaa, 

että laaja finanssikriisi aiheuttaisi konkurssiaallon ja mittavaa työttömyyttä.” Juurikkala viittaa 

eurooppalaisella tasolla ehdotetun kriisintorjunnan kokonaisratkaisun sisältävän useita 

ulottuvuuksia, jotta tällaiseen tilanteeseen ajautumiselta vältyttäisiin: 
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406 Edustaja Pekka Ravi (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
407 Edustaja Pekka Ravi (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
408 Edustaja Pekka Ravi (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 ”Julkisten talouksien kestävyyttä pyritään vahvistamaan ja kontrolloimaan, pankkien 

 stressitestejä tehostetaan, valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismin 

 luomiseen, lisätään luotonantajien vastuita ja selvitetään finanssialan veroja mukaan 

 lukien transaktiovero.”409 

Vaikka vihreät sinänsä hyväksyvät taloutta vakauttavien mekanismien luomisen osana 

ratkaisukokonaisuutta, edellytetään niiden lisäksi myös laajempien uudistusten toteuttamista. 

Ryhmäpuheenvuorossa painotetaan ennen kaikkea valtioiden tarvetta ottaa politiikalla ”pitävä ote, 

ellei peräti niskalenkki, markkinavoimista”, mikä tulisi tapahtua globaalin talouden ja 

rahoitusmarkkinoiden toimintaan kohdistettavilla ylikansallisilla sääntö- ja ohjaustoimenpiteillä: 

 ”Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa sitä, että ylikansallistuneelle taloudelle ja 

 finanssisektorille luodaan ylikansallisia ohjausmekanismeja. Raha on hyvä renki 

 mutta huono isäntä, ja politiikan on otettava pitävä ote, ellei peräti niskalenkki, 

 markkinavoimista. Tämä ei kuitenkaan onnistu rahapanoksia loputtomasti lisäämällä. 

 Tarvitaan ennen kaikkea uusia pelisääntöjä, joiden luomisessa valtioilla on 

 monopoliasema.” 

 ”[…] talousjärjestelmän pelisääntöjä on kehitettävä ja vahvistettava siten, että 

 laajamittaista ja vaikutuksiltaan arvaamatonta finanssikriisiä ei pääse Euroopassa 

 syntymään. Talouden vakautta vahvistavien mekanismien luomisessa ollaan oikealla 

 tiellä, vaikka yksityiskohdissa onkin vielä paljon työtä.”410 

ERVV:n tarkoituksena on Juurikkalan mukaan ollut osoittaa, että euromaat ovat rahoitusvakauden 

turvaamisen suhteen tosissaan. ERVV:n kapasiteetin kohdalla katsotaan olevan kyse mekanismin 

uskottavuudesta, mutta kansallisten takausvastuiden korottamisen tulisi silti olla vasta viimesijainen 

keino tämän uskottavuuden varmistamiseksi. Juurikkala arvioikin takausten nostamisen olevan 

nykytilanteessa vältettävissä – huolimatta siitä, että erityisesti Portugalin asema lainamarkkinoilla 

koetaan epävarmaksi. Kriisimaiden pitäminen lainamarkkinoilla nähdään lähtökohtaisesti 

kannatettavana vaihtoehtona, sillä julkisen tuen tarpeen määritellään tällöin jäävän vähäisemmäksi: 

 ”[…] kaikki vaihtoehtoiset tavat kasvattaa ERVV:n  lainakapasiteettia tuohon 440 

 miljardin ehdottomaan maksimiin saakka on selvitettävä, mutta jos muuta vaihtoehtoa 

 ei millään löydy, olemme valmiita ainakin osittain varmistamaan tosiasiallisen 

 lainanantokyvyn myös takausvastuita korottamalla. Kyse on euroalueen 

 toimenpiteiden uskottavuudesta, ja pienenä tarkennuksena, kyse on takausvastuista, ei 

 suorasta tuesta […].” 

 ”Nyt näyttää kuitenkin mahdolliselta, ettei takausten kasvattaminen ehkä ole tarpeen. 

 Espanja on tervehdyttämässä talouttaan määrätietoisesti. Portugalin osalta haetaan 

 menettelyjä, joilla valtio voidaan ainakin osittain pysyttää lainamarkkinoilla, jolloin 

 tuen tarve ERVV:n potista ei kasva liian suureksi välineen kapasiteettiin nähden. 

                                                           
409 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
410 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 Vihreiden mielestä kriisivaltioiden pitäminen lainamarkkinoilla on kannatettavaa, 

 koska julkisen tuen tarve on silloin pienempi.”411 

Itse kriisiin liittyen on Juurikkalan mukaan huomioitava, että ”kyse ei ole pelkästään euroalueen 

kriisistä vaan laajemminkin rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista.” Tämän 

kannalta hän nostaa tärkeäksi tekijäksi IMF:n osallistumisen talouden vakauttamistoimiin, minkä 

kautta myös euroalueen ulkopuolisten maiden esitetään olevan kriisinhoidossa mukana. Talouden 

tilan ja vastuiden jakautumisen koetaan kuitenkin EVM:n käyttöönoton myötä ”tervehtyvän” 

tavalla, jota myös opposition taholta on vaadittu: ”[…] yksityisen sektorin vastuu rahoituksesta 

lisääntyy lainoihin sisällytettävien lausekkeiden myötä. Sen jälkeen luotonantajien tappioita ei enää 

täysimääräisesti sosialisoida […].” Juurikkala toisaalta muistuttaa arvioitujen sijoitusriskien 

näkyvän aina luotoista perittävissä koroissa, jolloin yksityisen sektorin sijoitusvastuiden 

toteutumisesta voisi seurata nousua valtionlainojen korkoihin tulevaisuudessa, koskien myös 

Suomea.412 

Sen sijaan euroa koskevaan sopimukseen vihreät suhtautuvat selkeästi keskustaa ja kokoomusta 

kaksijakoisemmin. Kilpailukykyyn liittyviä linjauksia sinänsä pidetään pääosiltaan hyväksyttävinä 

ja päätöksenteon säilymistä kansallisella tasolla korostetaan. Toisaalta sopimuksen viitataan 

kuitenkin edustavan ”konservatiivista” ja ”oikeistolaista” politiikan näkökulmaa, minkä lisäksi 

sopimukseen sisältyvien ehdotusten katsotaan olevan joiltain osin ”varsin pitkälle meneviä”: 

 ”Se on hioutunut matkan varrella paljon, mutta kieltämättä siinä on edelleen melko 

 konservatiivinen tulokulma. Euroopan oikeistolaistuminen näkyy tässä paperissa. 

 Sopimuksessa korostetaan kuitenkin selkeästi sitä, että toimenpiteet ovat pääosin 

 kansallisesti tehtävien päätösten piirissä. Sinänsä paperin tavoitteet ovat laajalti 

 hyväksyttäviä, mutta osa toimenpide-ehdotuksista on varsin pitkälle meneviä. 

 Varsinaista päätösvallan siirtoa EU-tasolle euroa koskeva sopimus ei sisällä eikä 

 edellytä […].”413 

Ryhmäpuheenvuoron Juurikkala päättää tähdentäen vakauden säilyttämisen merkitystä niin 

kansallisten kuin eurooppalaistenkin etujen näkökulmasta ja ottaa kantaa talousjärjestelmän 

ylikansallisen sääntelyn puolesta: 

 ”[…] vakauden turvaaminen on Suomen ja suomalaisten etu mutta myös oman 

 maanosamme Euroopan etu. Talousjärjestelmän sääntelyä ei pidä enää näinä aikoina 

                                                           
411 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
412 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
413 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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 arvioida pelkästään kansallisten silmälasien läpi. Eurooppa ja myös koko maapallo on 

 samassa veneessä.”414 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Hallituspuolueista viimeisenä ryhmäpuheenvuoron esitti rkp:n Ulla-Maj Wideroos. Wideroos 

ilmoittaa rkp:n tukevan työtä Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi, mutta 

myöntää samalla, että tässä onnistuminen voi toisinaan vaatia vaikeilta tuntuvia toimenpiteitä. 

Suomen linjan kuitenkin korostetaan olleen tiukka niin Euroopan vakausmekanismin 

maksuosuuksien kuin vaikeuksissa oleville maille myönnettävän tuen ehtojen kohdalla. 

Talousvaikeuksissa olevien maiden ”yhteisvastuullisen” tukemisen esitetään olleen tarpeen kriisin 

leviämisen estämiseksi ja palvelleen siten myös Suomen kansallisia etuja: 

  ”Jos kriisin olisi annettu levitä vielä useampiin maihin, Suomen talous ja Suomen 

 kansa olisivat joutuneet hyvin pian ahtaalle. Näin on edelleen. Kysymys on 

 yhteisvastuusta. Myös yhteisvastuulla on tietenkin rajansa. Rahaa ei ole rajattomasti, 

 ja meidän pitää käyttää sitä säästäväisesti.”415 

Suomen myöntämien tukien painotetaan koostuvan vain lainoista ja takauksista. Yhteisvastuullisesti 

toteutettujen tukipakettien ilmoitetaan niin ikään merkitsevän vaikeita aikoja tukea saaneille 

Kreikalle ja Irlannille, jolloin ne ”eivät tule pääsemään helpolla” vaan kansalaiset kyseisissä maissa 

joutuvat kohtaamaan seuraukset hallitustensa aiemmin harjoittamasta politiikasta sekä pankkien 

toiminnasta. Saman kerrotaan olevan edessä myös Portugalissa ja Espanjassa, joskin muutosten 

todetaan tapahtuvan vielä maiden omien kansallisten toimien pohjalta ilman että EU ja IMF 

puuttuvat asiaan – ainakaan toistaiseksi: 

 ”Mutta ennen kaikkea olemme toimineet oman etumme ja koko Euroopan edun 

 nimissä emmekä suinkaan ainoastaan tukea vaikeuksiinsa saavien maiden nimissä. Ja 

 nämä maat eivät saa elää rauhaisaa elämää tulevina vuosina, eivät varmasti. Ne eivät 

 tule pääsemään suinkaan helpolla. Kreikan ja Irlannin kansat kärsivät pahoin niiden 

 hallitusten ja pankkijärjestelmien tekemistä virheistä.” 

 ”Portugalin ja Espanjan kansat saavat maistaa samoja lääkkeitä. Onneksi tämä 

 tapahtuu tässä vaiheessa ainakin pikemminkin heidän omien vapaaehtoisten päätösten 

 perusteella kuin EU:n ja IMF:n sanelemilla ehdoilla.”416 

Wideroos torjuu opposition kilpailukykysopimusta kohtaan esittämän kritiikin ja väitetyt uhkakuvat 

liittovaltiokehityksestä toteamalla sopimuksessa olevan kyse euromaiden talouspolitiikan 

koordinaation parantamisesta, mihin sisältyvien tavoitteiden ei katsota olevan ristiriidassa 

                                                           
414 Edustaja Timo Juurikkala (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
415 Edustaja Ulla-Maj Wideroos (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
416 Edustaja Ulla-Maj Wideroos (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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suomalaisen hyvinvointivaltion periaatteiden kanssa. Sopimuksen ei myöskään sanota rajoittavan 

kansallista päätösvaltaa, vaan päinvastoin suomalaisen talouspolitiikan mallin esitetään 

ennemminkin toimivan esimerkkinä niille valtioille, joilla ”ei ole ollut kärsivällisyyttä kulkea 

kapeaa mutta vakaata tietä kaikkien kansalaistensa hyvinvoinnin lisäämiseksi”.417 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi rkp:n eduskuntaryhmä asettui tukemaan hallituksen toimia Suomen 

etujen puolustamiseksi Euroopassa sekä katsoi aktiivisella ja päättäväisellä linjalla jatkamisen 

olevan merkittävää myös Suomen kansainvälisen roolin kannalta: 

 ”Maan koko ei ratkaise maan roolia vaan sen oma aktiivisuus ja päättäväisyys. 

 Toivottavasti Suomi jatkaa aktiivista otettaan myös uuden eduskunnan ja uuden 

 hallituksen myötä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä puoltaa yksinkertaista 

 päiväjärjestykseen siirtymistä ja antaa hallitukselle luottamuksensa Suomen etujen 

 puolustamisessa Euroopassa.”418 

Luottamusäänestys välikysymyksen johdosta 

Välikysymyskeskustelua seuranneessa luottamusäänestyksessä oli puhemiehen ehdotusta vastassa 

luvuissa 8.1.2. ja 8.1.4. mainitut Arhinmäen, Heinäluoman ja Palmin tekemät ehdotukset 

perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi. Kyseisistä vastaehdotuksista kaikissa 

kritiikin pääpaino kohdistui ERVV:hen ja kansallisten vastuiden korottamisen vastustamiseen. 

Lisäksi Heinäluoman ehdotuksessa arvosteltiin voimakkaasti uutta kilpailukykysopimusta. Silti 

yhdessäkään ehdotuksista ei lähdetty laajemmin kyseenalaistamaan hallituksen varsinaista 

luottamusta tai jatkamisedellytyksiä. Huomionarvoisena voidaan tässä yhteydessä pitää sitä, että 

avoimesti eurokriittisenä puolueena perussuomalaiset jäi oppositiopuolueista ainoaksi, joka ei 

jättänyt omaa vastaehdotustaan vaikka kyse oli ollut nimenomaisesti eurokriisiä käsittelevästä 

välikysymyksestä. 

Opposition kolmesta ehdotuksesta äänestettiin lopulta puhemiehen ehdotusta vastaan asetettavaksi 

Arhinmäen ehdotus, jonka puhemiehen ehdotus voitti ratkaisevassa äänestyksessä äänin 104–62 

varmistaen täten eduskunnan luottamuksen Kiviniemen hallitukselle. 

  

                                                           
417 Edustaja Ulla-Maj Wideroos (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
418 Edustaja Ulla-Maj Wideroos (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 172/2010 vp. 
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8.2. Välikysymyskeskustelu 13.6.2012 

8.2.1. Edellisen välikysymyksen jälkeen eurokriisissä tapahtunutta 

Analyysin toinen välikysymys ajoittuu kesäkuulle 2012. Verrattaessa tilannetta 15.3.2011 käytyyn 

välikysymyskeskusteluun oli kuluneen vuoden aikana tapahtunut huomattavia muutoksia niin 

suomalaisessa puoluekentässä kuin myös itse kriisissä Euroopan tasolla. Huhtikuun 2011 

eduskuntavaaleissa perussuomalaiset olivat saavuttaneet historiallisen vaalivoittonsa, jonka 

seurauksena puolue oli hetkessä kohonnut suurten puolueiden joukkoon keskustan, kokoomuksen ja 

sdp:n rinnalle. Vaaleissa suurimmaksi puolueeksi oli noussut kokoomus, mutta aikaisempi 

päähallituspuolue keskusta oli sen sijaan kärsinyt merkittävän tappion.419 

Tutkielman kannalta vuoden 2011 eduskuntavaaleista on nostettava esiin kaksi huomiota. Näistä 

ensimmäinen koskee jo luvussa 1.1. mainittua eurokriisin ja Portugalin taloustilanteen saamaa 

suurta näkyvyyttä, minkä kautta kriisitematiikka muodostui yhdeksi vaalien keskeisistä 

asiakysymyksistä. Toisena merkittävänä seikkana on puolestaan huomioitava hallitus-oppositio-

jakolinjassa tapahtuneet muutokset. Vaalien jälkeen muodostettu Jyrki Kataisen (kok) hallitus 

koostui kuuden puolueen koalitiosta, jossa mukana olivat kokoomus, vihreät ja rkp edellisestä 

Kiviniemen hallituksesta sekä oppositiosta nousseet sdp, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit. 

Näin ollen neljästä aiemmasta oppositiopuolueesta kolme liittyi mukaan uuteen hallitukseen siinä 

missä vanhoista hallituspuolueista keskusta siirtyi ainoana oppositioon. Tämä johti opposition 

rakenteen kannalta jokseenkin poikkeukselliseen tilanteeseen, sillä käytyjen hallitusneuvotteluiden 

seurauksena oppositioon jäivät ainoina puolueina sekä vaalien suurin voittaja että häviäjä: eniten 

paikkamääräänsä kasvattanut perussuomalaiset ja eniten paikkojaan menettänyt keskusta. 

Kun vaaleissa määrittyvät poliittiset voimasuhteet luovat perustan hallitusneuvotteluille ja hallitus-

oppositio-akselin muotoutumiselle, esittää Palonen eduskunnan vaalikauden toimivan siten 

eräänlaisena ”poliittisena nykyisyytenä”, jolloin se vaalituloksen ratkettua määrittää samalla 

uudelleen poliittisesti relevanttia kokemustilaa ja odotushorisonttia. Hän huomauttaa, ettei vaalien 

yhteydessä päätetä pelkästään tulevien poliittisten ohjelmien ja suunnitelmien hyväksyttävyydestä, 

vaan lisäksi menneisyyspolitiikasta – eli siitä, miten aikaisemmin koetut olosuhteet tulkitaan ja 

mahdollisesti uudelleen arvioidaan nykytilanteen sekä tulevaisuuden kannalta. Tämän seurauksena 

kulloinkin uuden vaalituloksen ja hallitusneuvotteluiden myötä voi puolueille, niin vaaleissa 

                                                           
419 Tiedot tarkemmista puolueiden paikkajako- ja kannatusmuutoksista vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaalien välillä 
ovat löydettävissä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä. 
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voittaneille kuin hävinneillekin, avautua aikaisempaan vaalikauteen nähden uudenlaisia 

mahdollisuuksia toimintansa jäsentämiseen ja suhteuttamiseen poliittisella kentällä.420 

Maaliskuun 2011 välikysymyksen jälkeisinä kuukausina oli Kataisen hallituksen muodostamisen 

ohessa myös kriisissä tapahtunut uusia käänteitä. Portugalin talouden huolestuttava tila pysyi 

puheenaiheena kevään 2011 aikana, ja viimein 7.4. maa esitti EU:lle, euromaille ja IMF:lle 

tukipyynnön rahoituksen saamiseksi. Tähän liittyen Kiviniemen hallitus jätti jo 12.4. suurelle 

valiokunnalle selvityksen Portugalin talouden sopeuttamisohjelmasta, ja myöhemmin toukokuussa 

– paria päivää ennen asiasta päättävää Ecofin-neuvoston kokousta – suuri valiokunta antoi 

hyväksyntänsä Portugalin tukitoimille421. Kokouksessaan 16.5. Ecofin-neuvosto ilmoitti 

Portugalille myönnettävästä 78 miljardin euron tukipaketista, missä kokonaisvastuut tulisivat 

jakautumaan kolmeen 26 miljardin euron osuuteen ERVV:n, ERVM:n ja IMF:n kesken422. Suomen 

takauksen yhteismääräksi tukipaketissa arvioitiin 1,07 miljardia euroa, minkä eduskunta hyväksyi 

valtioneuvoston tiedonannon pohjalta 25.5.2011423. 

Portugalin tukipäätöksen käsittelyaikataulun kannalta on huomioitava, että Kataisen hallituksen 

virkaanastuminen tapahtui vasta 22.6.2011. Näin ollen toukokuussa tukipäätöstä tehtäessä olivat 

kevään eduskuntavaalit jo ohitse, mutta silti tukitoimia koskevat EU-tason neuvottelut sekä 

tukipaketin hyväksyminen eduskunnassa ajoittuivat tuolloin vielä Kiviniemen hallituksen kaudelle. 

Kesällä 2011 myös Kreikan rahoitustilanne oli jälleen noussut aiheena ajankohtaiseksi Euroopassa. 

Euroalueen päämiehet ja EU:n toimielimet esittivät 21.7. julkaistussa lausumassaan424 olevansa 

valmiina tukemaan Kreikalle laadittavaa uutta lainaohjelmaa maan rahoitusvajeen kattamiseksi 

kokonaan yhdessä IMF:n kanssa sekä yksityissektorin vapaaehtoisen osallistumisen pohjalta. Vielä 

samana syksynä euromaat pääsivät muun muassa sopimukseen425 velkajärjestelyehdotuksesta, mikä 

koskisi yksityisten sijoittajien hallussa olevien Kreikan velkojen nimellismääräistä alentamista. 

Kreikan toinen, ERVV:n kautta rahoitettava ja enimmäismäärältään 130 miljardin euron suuruinen, 

lainaohjelma hyväksyttiin lopulta euromaiden toimesta virallisesti 14.3.2012426. 

                                                           
420 Palonen 2012, 207–208. 
421 Suuren valiokunnan tiedote 13.5.2011. E 188/2010 vp. 
422 Statement by the Eurogroup and Ecofin Ministers 16.5.2011. 
423 VNT 1/2011 vp. 
424 Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten ja EU:n toimielinten julkilausuma 21.7.2011. 
425 Euroalueen huippukokouksen päätulokset 26.10.2011. 
426 Greece: Decision paves way for next disbursement. Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (7576/12) 13.3.2012, 
Statement by the President of the Eurogroup, Jean-Claude Juncker 14.3.2012. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fi/ec/123988.pdf
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Kansallinen päätös Kreikan uuteen ERVV-rahoitteiseen lainaohjelmaan osallistumisesta muodostui 

kuitenkin Suomen kohdalla muista euromaista poikkeavaksi prosessiksi. Huhtikuisia 

eduskuntavaaleja olivat seuranneet monivaiheiset ja kaksi kuukautta kestäneet hallitusneuvottelut, 

joissa asiakysymyksinä olivat esillä niin Portugalin akuutti tilanne kuin myös laajemmin Suomen 

tuleva linja kriisinhoidossa ja mahdollisissa tukitoimissa. Kesäkuussa virkaan astuneen Kataisen 

hallituksen ohjelmaan olikin päädytty tekemään tukitoimista erityinen kirjaus: ”Mikäli jokin 

euromaa pyytää ERVV:ltä lainamuotoista tukea vielä Portugalin jälkeen, on Suomi valmis 

harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla, että Suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä 

maalta.”427 Täten uuden hallitusohjelman linjauksen nojalla Suomi aloitti Kreikan kanssa 

kahdenväliset neuvottelut vakuusjärjestelyiden toteuttamiseksi, ja asiassa päästiin sopimukseen 

elokuussa 2011. Muut euromaat antoivat hyväksyntänsä Kreikka-vakuuksia koskevalle järjestelylle 

3.10.428 ja lopullinen vakuusjärjestely Suomen ja Kreikan välillä saatettiin voimaan 20.2.2012429 

ennen Kreikalle myönnettävän toisen lainaohjelman hyväksymistä. Eduskunta hyväksyi 29.2. 

Kataisen hallituksen antaman valtioneuvoston tiedonannon Kreikan valtion velkajärjestelyä ja 

Kreikalle annettavaa lainoitusta varten ERVV:lle myönnettävästä valtiontakauksesta, jossa Suomen 

takauksen kokonaismääräksi arvioitiin noin 6,65 miljardia euroa430. 

Analyysin toinen välikysymyskeskustelu käydään perussuomalaisten 8.6.2012 jättämän 

välikysymyksen johdosta tilanteessa, jossa eurokriisi on jälleen kohonnut usean asiayhteyden kautta 

näkyville julkisuudessa. Toisaalta myös perussuomalaiset ovat tahollaan olleet aktiivisesti 

pitämässä kriisiä esillä eduskunnassa, sillä kuluneen puolen vuoden aikana puolue oli jo jättänyt 

aiheesta kaksi välikysymystä431, jotka on luvussa 1.1. mainitun rajauksen mukaisesti jätetty 

analyysin ulkopuolelle. Näiden kolmen välikysymyksen joukosta tutkimusaineistoon valittu 

kesäkuun välikysymys käsittelee kuitenkin monelta osin samoja aihekokonaisuuksia kuin kaksi 

poisjätettyä välikysymystä. Perussuomalaisten kesäkuinen välikysymys on lisäksi tekstinä 

poikkeuksellisen mittava sekä rakenteeltaan monijakoinen, ja se onkin laaja-alaisin tähänastisista 

eurokriisiä käsitelleistä välikysymyksistä. 

Välikysymyskeskustelun aikaan kesäkuussa eduskuntaa puhutti kaikkein ajankohtaisimpana 

kysymyksenä Espanjan pankkijärjestelmän tila, mihin liittyen euroryhmä oli vastikään 9.6. 

                                                           
427 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. 
428 Valtiovarainministeriön tiedotteet 3.10.2011 ja 4.10.2011. Tarkemmat asiakirjat Kreikan lainaohjelman 
vakuusjärjestelyyn sekä kreikkalaisten pankkien kanssa tehtyyn vakuussopimukseen liittyen ovat löydettävissä 
valtiovarainministeriön www-sivuilta. 
429 Valtiovarainministeriön tiedote 20.2.2012. 
430 VNT 1/2012 vp. 
431 VK 2/2011 vp, VK 4/2012 vp. 
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pitämässään puhelinkokouksessa432 keskustellut maan pankkisektorin vakauttamiseksi tarvittavista 

toimenpiteistä. Espanjan virallisen tukipyynnön odotettiin tuolloin olevan tulossa lähiaikoina ja 

euroalueen johtajien oli määrä kokoontua tilanteen johdosta huippukokoukseen 28.–29.6. Edelleen 

eurooppalaista pankkijärjestelmää koskien oli suunnitteilla ollut pankkiunionin muodostaminen, 

jonka toteuttamisella olisi määrä vaikuttaa muun muassa pankkisektorin valvontaan sekä talletuksia 

koskevan suojan tasoon. Samalla ajatus niin kutsuttujen eurobondi-joukkovelkakirjojen433 

luomisesta oli herättänyt keskustelua aina syksystä 2011 lähtien, tosin näitä koskeneet suunnitelmat 

eivät olleet edenneet pidemmälle euromaiden ristiriitaisen suhtautumisen vuoksi. 

Ecofin-neuvosto oli puolestaan vuoden 2011 marraskuussa hyväksynyt yhdestä direktiivistä ja 

viidestä asetuksesta koostuvan ”six-packina” tunnetun lainsäädäntökokonaisuuden434, jossa muun 

muassa sovittiin talouspoliittiseen valvontaan sekä koordinaation liittyvistä toimenpiteistä 

jäsenmaiden rahoitusaseman ja julkisen talouden kestävyyden parantamiseksi EU:ssa ja erityisesti 

euroalueella. 

Lisäksi kevään 2011 ja kesän 2012 välisenä aikana oli päätetty tukimekanismeihin tehtävistä 

muutoksista. Maaliskuussa 2011 Eurooppa-neuvoston kokouksessa435 – johon puolueet myös 

viittasivat tutkimusaineiston ensimmäisessä välikysymyskeskustelussa – päädyttiin asettamaan 

EVM:n edellyttämille kansallisille hyväksymisprosesseille tavoite, jonka mukaisesti mekanismiin 

liittyvä perussopimusmuutos astuisi voimaan vuoden 2013 alusta. EVM:n tosiasialliseksi 

lainanantokyvyksi ilmoitettiin 500 miljardia euroa ja sen oli määrä korvata kesäkuusta 2013 

eteenpäin aiemmat vuonna 2010 muodostetut ERVV- ja ERVM-tukimekanismit. 

Tosin myös ERVV:n osalta vietiin läpi uudistuksia vuoden 2011 syksyllä, jolloin eduskunta oli 

syyskuussa hyväksynyt hallituksen esityksen pohjalta väliaikaista mekanismia koskevaan 

puitesopimukseen tehtävät muutokset sekä ERVV:lle tarvittaessa annettavien Suomen 

valtiontakausten enimmäismäärän korottamisen 13,97 miljardiin euroon. Muutosten taustalla 

vaikutti euroalueen päämiesten heinäkuussa 2011 pidetty kokous, jossa oli Kreikkaa koskevien 

jatkotoimien ohessa päätetty myös ERVV:n tehokkuuden parantamisesta. Niinpä ERVV:n 

todellisen 440 miljardin euron lainanantokyvyn varmistamiseksi euromailta vaadittavien takausten 

                                                           
432 Valtiovarainministeriön tiedote 9.6.2012. 
433 Pääpiirteissään eurobondin esitettiin toimivan euromaiden yhteisenä joukkovelkakirjana siten, että lainaajina sekä 
lainanmaksajina toimisivat kaikki euromaat yhdessä. Tämä nojasi ajatukseen, jonka mukaisesti maiden yhteiset 
eurobondit tasoittaisivat nykyisiä eroja jäsenmaiden valtionlainoistaan maksamista koroista, jolloin niiden kautta 
taloustilanteeltaan heikompien euromaiden lainansaannin markkinoilta katsottiin helpottuvan ja korkotason laskevan. 
434 Economic governance: Council adopts legal texts. Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (16446/11) 8.11.2011. 
435 Eurooppa-neuvoston päätelmät 25.3.2011. 
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kokonaismäärää korotettiin 780 miljardiin euroon, josta käytettävissä olevia takauksia olisi jatkossa 

726 miljardia euroa johtuen Kreikan, Irlannin ja Portugalin asemista väistyvinä takaajamaina.436 

Vuoden 2011 joulukuussa myös Eurooppa-neuvosto kokoontui437 keskustelemaan talous- ja 

rahaliiton rakenteen vahvistamista sekä vakausmekanismeja koskevista linjauksista. Kokouksessa 

syntyikin päätös uudesta jäsenmaiden keskinäisen finanssipoliittisen sopimuksen laatimisesta, mitä 

sittemmin on kutsuttu sopimukseksi talousunionin vahvistamisesta (viralliselta nimeltään sopimus 

talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta). Hallituksen esitys 

Suomen liittymisestä sopimukseen hyväksyttiin eduskunnassa 18.12.2012438 ja virallisesti sopimus 

astui voimaan vuoden 2013 alussa. Vakausmekanismien osalta Eurooppa-neuvosto sen sijaan sopi 

EVM-sopimuksen nopeutetusta voimaantulosta, minkä mukaisesti sopimus astuisi voimaan heti kun 

jäsenvaltiot, joiden yhteenlaskettu edustus mekanismin pääomasitoumuksista on vähintään 90 

prosenttia, ovat kansallisesti vahvistaneet sopimuksen. Samalla tavoitetta EVM:n voimaan 

astumisesta aikaistettiin heinäkuuhun 2012. Edelleen sen varmistamiseksi, että pysyvä mekanismi 

pystyisi tekemään tarvittavat päätökset kaikissa olosuhteissa, oli kokouksessa sovittu niin sanotun 

hätätilamenettelyn sisällyttämisestä äänestyssääntöihin. Yksimielisyyden sijasta hätätilamenettely 

siten mahdollistaisi EVM:ssä päätösten läpiviemisen 85 prosentin määräenemmistöllä sellaisissa 

poikkeustilanteissa, joissa sekä komissio että EKP katsovat, että kiireellinen rahoitustukipäätös on 

tarpeen euroalueen rahoitusasemaan ja taloudelliseen kestävyyteen kohdistuvan uhkan vuoksi. 

EVM:stä neuvoteltaessa Kataisen hallitus oli kuitenkin hätätilamenettelyn kohdalla ajanut Suomen 

kantana suuren valiokunnan lausunnon mukaista linjaa, jossa korostettiin kolmen 

sopimusmuutoksen olevan Suomen ehtona hätätilamenettelyn hyväksymiselle. Kyseiset 

muutosesitykset koskivat EVM:ssä määräenemmistöllä tehtävien päätösten soveltamisalan 

täsmentämistä, suojautumista hätätilamenettelystä aiheutuvia riskejä vastaan erillisellä 

hätätilarahastolla sekä sitä, ettei hätätilamenettelystä saisi muodostua mekanismin pääasiallista 

päätöksentekotapaa. Viimein tammikuussa 2012 EU-maiden ilmoitettiin päässeen sopuun EVM:stä 

Suomen esitysten pohjalta.439 

                                                           
436 Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten ja EU:n toimielinten julkilausuma 21.7.2011. HE 31/2011 vp, Laki  
Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 1060/2011. 
437 Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma 9.12.2011. 
438 HE 155/2012 vp. 
439 Kyseisten ehtojen mukaan määräenemmistöpäätökset tulisi ensinnäkin rajata selkeästi koskemaan vain EVM:n 
laina- ja muiden instrumenttien käyttöä, jolloin hätätilamenettelyn soveltamisala tulee rajata siten, ettei siinä 
sovellettavilla määräenemmistöpäätöksillä voida korottaa jäsenmaiden pääomaosuuksia. Toisena Suomen ehtona 
hätätilamenettelyssä tehtävät päätökset eivät saisi välillisesti johtaa siihen, että jäsenmaiden pääomaosuuksia 
esitettäisiin myöhemmin korotettaviksi. Samalla määräenemmistöllä tehdyistä tukipäätöksistä mahdollisesti 
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EVM:n perustamisesta Kataisen hallitus antoi esityksensä440 eduskunnalle huhtikuussa, minkä 

käsittely oli vielä kesken 13.6. käytävän välikysymyskeskustelun aikaan. Huhtikuussa oli lisäksi 

valtiovarainministeriö julkistanut päivitetyn laskelmansa Suomen vastuista EU:n ja euroalueen 

kriisissä vuodesta 2008 lähtien: 31.3.2012 mennessä annettujen sitoumusten kokonaismääräksi 

ilmoitettiin 11,2 miljardia euroa ja näistä käyttöön otettujen sitoumusten osuudeksi 6,3 miljardia 

euroa. Laskelmaan ei siten vielä sisältynyt Suomen kansallista osuutta tulevalle EVM:lle sovitusta 

700 miljardin euron peruspääomasta, jonka oli määrä jakautua mekanismille maksettavaan 80 

miljardin euron osakepääomaan sekä 620 miljardin euron erikseen vaadittaessa maksettavaan 

takuupääomaan. Osuudet EVM:n pääomittamisesta tulisivat määräytymään jäsenmaittain bkt:n ja 

asukasluvun perusteella, mikä Suomen kohdalla merkitsisi noin 1,8 prosentin eli noin 12,58 

miljardin euron osuutta. Tämä koostuisi edelleen noin 1,44 miljardin euron osakepääomasta sekä 

noin 11,14 miljardin euron takuupääomasta.441 

8.2.2. Välikysymys ”Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä” ja 

kysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan puheenvuoro 

 ”Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme 

 asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen: 

 Hyväksyykö  hallitus Espanjan kriisipankkien rahoittamisen suomalaisten 

 veronmaksajien taskusta, 

 hyväksyykö hallitus ERVV:n (Euroopan rahoitusvakausväline) ja EVM:n (Euroopan 

 vakausmekanismi) käytön suoraan kriisimaiden pankkien pääomittamiseen, 

 onko hallitus valmis rahoittamaan Kreikkaa vuodesta toiseen suomalaisten 

 veronmaksajien rahoilla, ja jos ei, miten hallitus aikoo välttää sen tapahtumisen,  

 hyväksyykö hallitus aiemmin ehdottomasti vastustamansa eurobondit, mikäli Saksa 

 ryhtyy kannattamaan niitä, 

 hyväksyykö hallitus yleiseurooppalaisen pankkituen ja pankkiunionin, 

 hyväksyykö hallitus kriisimaiden rahoituksen projektibondien ja Euroopan 

 investointipankin kautta, 

                                                                                                                                                                                                 
aiheutuvia tappioita vastaan tulisi suojautua, mihin liittyen Suomi esitti, että riskien kattamiseksi aina 
hätätilamenettelyn yhteydessä EVM:n pääomasta tehtäisiin pakollinen varaus erilliseen hätätilarahastoon. 
Kolmantena ehtona hätätilamenettelyn kyseessä olevan hätätilanteen tulisi olla aidosti poikkeuksellinen tilanne, eikä 
hätätilamenettelystä saa muodostua pääasiallista päätöksentekomenettelyä. Siten hätätilamenettely voisi tulla 
kyseeseen vain tapauksissa, joissa sekä komissio että EKP katsovat, että kiireellisen lainapäätöksen tekemättä 
jättäminen voisi vaarantaa euroalueen taloudellisen ja rahoituksellisen kestävyyden. Tarkemmin 
valtiovarainministeriön tiedote 23.1.2012. 
440 Valtiovarainministeriön tiedote 26.4.2012. HE 34/2012 vp. 
441 Valtiovarainministeriön muistio 24.4.2012. 
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 onko hallitus varautunut euron mahdolliseen hajoamiseen, ja jos on, niin miten ja 

 aikooko hallitus teettää selvityksen Suomen rahapoliittisista vaihtoehdoista 

 esimerkiksi Ruotsin, Tanskan, Ison-Britannian tai Sveitsin malleja seuraten?”442 

Siinä missä vasemmistoliiton maaliskuinen välikysymys vuonna 2011 keskittyi haastamaan 

tuolloista Kiviniemen hallitusta kansallisten ERVV-vastuiden määrän ja niistä huippukokouksissa 

käytyjen neuvotteluiden sisällön osalta, viestii perussuomalaisten 8.6. jättämä välikysymys tyystin 

toisenlaisesta kysymyksenasettelusta. Kuten jo pelkän kysymysosion laajuudesta on havaittavissa, 

ovat perussuomalaiset muotoilleet välikysymyksensä lukuisia kriisin ulottuvuuksia yhdistäväksi 

kokonaisuudeksi. Kataisen hallitusta vaaditaan muun muassa kertomaan, kuinka se aikoo jatkossa 

menetellä niin Espanjan pankkisektorin, Kreikan taloustilanteen, tukimekanismien käytön, 

eurobondien kuin eurooppalaisen pankkiunionihankkeen suhteen. Lisäksi perussuomalaiset nostavat 

esille mahdollisuuden euroalueen hajoamisesta, ja haluavat kuulla hallitukselta, onko tällaiseen 

skenaarioon kansallisesti varauduttu. Niin ikään hallitukselta tiedustellaan, onko tämä selvittänyt 

vaihtoehtoisia ratkaisuja rahapolitiikan varalle. 

Välikysymyksen on allekirjoittanut 40 edustajaa, joista ensimmäinen allekirjoittaja on Timo Soini. 

Allekirjoittaneiden joukko koostuu 38:sta perussuomalaisten edustajasta ja kahdesta vasenryhmän 

edustajasta. Syyskuussa 2011 vasenryhmän perustaneet edustajat olivat aiemmin tulleet erotetuiksi 

vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä seurauksena siitä, että olivat puolueen eduskuntaryhmän 

kannasta poiketen äänestäneet sekä Kataisen pääministeriksi valitsemista että uutta hallitusohjelmaa 

vastaan. Huomionarvoisena seikkana voidaan pitää lisäksi sitä, ettei keskustan edustajia ollut 

puolueen oppositioasemasta huolimatta mukana välikysymyksessä. 

Perussuomalaisten välikysymyksen johdannossa todetaan eurokriisin edenneen ”juuri niin kuin me 

olemme pelänneet ja varoittaneet”, vaikka puolueen julkisesti esittämiä näkemyksiä ”on haluttu 

vaientaa”. Vallitseva tilanne Euroopassa koetaan siinä määrin vakavaksi, että sen pelätään tulevassa 

huippukokouksessa toimivan oikeutuksena kriisintorjunnan nimissä tehtäville päätöksille, jotka 

olisivat sekä Suomen kansallisen päätösvallan että talouden etujen vastaisia. Välikysymyksessä 

katsotaan riittämättömäksi menettelyksi, mikäli kyseiset päätökset viedään ainoastaan suuren 

valiokunnan käsittelyyn. Tämän johdosta korostetaankin tarvetta keskustella perusteellisesti EU:n ja 

euroalueen kysymyksistä eduskunnassa, mitä kautta ”tilanne ja poliittiset reunaehdot on avattava 

koko kansalle”: 

                                                           
442 VK 5/2012 vp. 
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 ”Etelä-Euroopan tilanne on äärimmäisen vaikea. On syytä pelätä, että 

 huippukokouksessa 28.–29. päivänä kesäkuuta runnotaan kriisin varjolla läpi 

 ennennäkemättömiä päätöksiä Suomen talouden ja itsenäisyyden kustannuksella.”  

 ”Sellaista ei kukaan voi hyväksyä ilman avointa keskustelua. Näin suuria päätöksiä ei 

 voida runnoa läpi kiireellisellä aikataululla – eduskunnan ollessa kesälomalla – 

 suuressa valiokunnassa suljettujen ovien takana.”443 

Euroopan nykytilan todetaan olevan ”euroeliitille kiusallinen”, minkä yhteydessä viitataan Espanjan 

pankkien tulevaisuuden näkymiin sekä suoranaiseen romahduksen vaaraan. Edelleen Espanjan 

tilanteeseen liittyen välikysymyksessä muistutetaan Soinin jo vuonna 2011 Wall Street Journalin 

haastattelussa antamasta varoituksesta sekä arvostellaan hallitusta siitä, ettei tukitoimien osalta 

näyttäisi vieläkään olevan ”piikki kiinni”. Espanjan pankkisektorilla katsotaan olevan toistumassa 

sama kuin mitä oli jo tapahtunut kaksi vuotta aiemmin Irlannin pankeille, tällä kertaa vain kriisin 

suuruusluokka ja tuen tarve tulisi olemaan huomattavasti suurempi. Uhkaavan pankkikriisin lisäksi 

Espanjan ongelmiksi mainitaan kansallisen kilpailukyvyn menetys ja työttömyyden kasvu, joihin 

sanotaan osaltaan vaikuttaneen devalvoinnin estävä eurojäsenyys: 

 ”Timo Soini varoitti Espanjan tulevasta romahduksesta Wall Street Journalissa jo 

 vuosi sitten, 9. päivänä toukokuuta 2011: ’Pahin rytky on vielä tulossa. Espanjan 

 asuntomarkkinat ovat kuin musta aukko, johon verrattuna pikkuinen Irlanti oli lasten 

 leikkiä. Ongelmat eivät koske vain säästökassoja. Suuret espanjalaiset pankit 

 piilottelevat tappioitaan, kuten tehtiin Irlannissakin jonkin aikaa.’”  

 ”Samalla Espanjan työttömyys kasvaa kasvamistaan. Se johtuu eurosta, niin surullista 

 kuin se onkin. Eurojäsenyys estää Espanjaa devalvoimasta valuuttaansa saadakseen 

 takaisin kilpailukykynsä. Sisäinen devalvaatio ei ole onnistunut.” 

 ”Mitä tulee Espanjan laajamittaiseen pankkitukeen, hallitus näyttää olevan valmis 

 käyttämään siihen suomalaisten rahoja. […] ministeri Urpilainen [PTK 41/2012 vp] 

 antoi viime välikysymyksen [VK 4/2012 vp] yhteydessä ymmärtää, että Suomen 

 piikki ei ole kiinni eikä hallitus edes aio vaatia paljon puhuttaneita ’vakuuksia’ 

 EVM:n kautta ’lainattaville’ (lue: lahjoitettaville) tukirahoille.”444  

Toisena merkittävänä aiheena välikysymys tarttuu julkisuudessa esillä olleisiin eurobondeihin, 

joiden kansallisen hyväksymisen pääministeri Kataisen muistutetaan jo aiemmin kieltäneen, ja 

sanoneen asiasta käytävän keskustelunkin olevan turhaa niin kauan kuin euromaista kaikki eivät 

edes täytä nykyisiä vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettuja kriteereitä. Tämän suhteen 

välikysymyksessä todetaan ”olevan tunnettua, että kaikki euromaat eivät ikinä tule kyseisiä 

velkaantumiskriteereitä täyttämään”. Perussuomalaiset asettavatkin kyseenalaiseksi sen, onko 

                                                           
443 VK 5/2012 vp. 
444 PTK 41/2012 vp, VK 4/2012 vp, VK 5/2012 vp. 
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hallitus todella valmis pitämään asiassa kielteisen linjansa myös siinä tapauksessa, että eurobondeja 

tähän saakka vastustaneen Saksan kanta muuttuisi: 

 ”Pääministeri Katainen [PTK 85/2011 vp] vakuutti aiemman välikysymyksemme [VK 

 2/2011 vp] yhteydessä, että hallitus ei missään nimessä hyväksy eurobondeja: ’Emme 

 hyväksy. Edes keskusteleminen eurobondeista on turhaa ennen kuin kaikki euromaat 

 täyttävät Vakaus- ja kasvusopimuksen velkaantumiskriteerit.’” 

 ”Nyt kuitenkin huhutaan, että Saksa olisi valmis eurobondeihin (muodossa tai 

 toisessa), jos vain samaan aikaan Brysselin kontrollivaltaa lisätään. Jos Saksan linja 

 vaihtuu, miten käy Suomen?”445 

Välikysymyksessä Suomen nähdään joutuneen tukitoimiin osallistumisen kautta 

epäoikeudenmukaiseen asemaan kriisissä. Vastuiden jakautumisen kriisinhoidossa ei koeta 

toteutuvan tasa-arvoisesti jäsenmaiden välillä, vaan sellaisten maiden, joilla ei edes kansallisesti ole 

kriisimaista merkittäviä saatavia, esitetään joutuneen maksamaan muiden maiden sekä näiden 

kansallisten pankkien toiminnan seurauksista. Suomalaisen pankkisektorin arvioidaan olevan koko 

lailla kunnossa, kun taas sitä vastoin pelastettavien saksalaisten ja ranskalaisten pankkien sanotaan 

olevan ”syvissä ongelmissa ilman kriisiäkin”. Huomiota kiinnitetään myös perusteluun yhteisiin 

tukitoimiin osallistumisesta Suomen viennin turvaamiseen vetoamalla. Kyseisen näkemyksen 

perussuomalaiset tyrmäävät toteamalla tukipakettien ”rahasummien olevan aivan liian suuria, jotta 

niitä voitaisiin perustella viennin parantamisella”. Tältä osin euroalueeseen kuulumattomien 

Ruotsin, Tanskan, Iso-Britannian ja Sveitsin huomautetaan yhtä lailla kärsineen viennin 

heikkenemisestä, mutta rahoittaneen silti kriisimaita vain ”murto-osalla Suomen lahjoittamasta 

tuesta”. Näin ollen asetelman katsotaan muodostuvan Suomen näkökulmasta kohtuuttomaksi: 

 ”Tilanne on täysin kohtuuton Suomen kannalta. Katainen perusteli viime joulukuussa 

 hallituksen linjaa sillä, että muiden tukeminen on Suomen omassa intressissä, koska 

 Suomi on riippuvainen viennistä. Hän myös linjasi [PTK 85/2011 vp], että ’Suomi 

 haluaa olla täysivaltainen euromaa ja kantaa myös siihen kuuluvat vastuut vakauden 

 luomisesta jäsenvaltioiden tasavertaisuutta kunnioittavalla tavalla.’” 

 ”Entä mitä Katainen mahtoi tarkoittaa jäsenvaltioiden tasavertaisuudella? Sitäkö, että 

 Saksan vienti Kreikkaan on yli 40-kertaista Suomeen verrattuna, kun taas Suomen 

 vienti on mitätöntä? Vai sitä, että Saksan pankeilla ja valtiolla oli 34 miljardin […] 

 euron saatavat Kreikasta, Suomella vajaan miljoonan? Onko tasavertaisuus Kataiselle 

 sitä, että suomalaiset veronmaksajat osallistuvat tasavertaisesti saksalaisten ja 

 ranskalaisten pankkien pelastamiseen?”446 

                                                           
445 PTK 85/2011 vp, VK 2/2011 vp, VK 5/2012 vp. 
446 PTK 85/2011 vp, VK 5/2012 vp. 
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Ongelman ytimessä korostetaan olevan ”tunnustettu tosiasia” siitä, että euro on kaukana 

optimaalisesta valuutta-alueesta. Tästä seikasta perussuomalaiset viittaavat niin ikään ”useiden 

taloustieteilijöiden varoittaneen poliittiseen linjaan katsomatta, kuten Nobel-palkitut Milton 

Friedman (poliittisesti oikeistolainen) ja Paul Krugman (vasemmistolainen)”. Välikysymys 

määrittelee optimaalisen valuutta-alueen perustuvan yleensä neljälle kriteerille: työvoiman sujuvalle 

liikkuvuudelle valuutta-alueella, valuutta-alueen valtioiden keskinäisen kaupankäynnin 

aktiivisuudelle, suhdannesyklien samankaltaisuudelle valuutta-alueen valtioissa ja valuutta-alueen 

yhteiselle riskienjakomekanismin olemassaololle. Tämän suhteen perussuomalaiset toteavat, ettei 

euroalue nykyisellään ”täysin täytä yhtä ainutta kriteeriä”, ainoastaan valtioiden välisen 

kaupankäynnin kriteerin katsotaan jotenkuten täyttyvän. Välikysymyksessä tuomitaan samalla 

eurobondien ja euroalueen talousunioniksi laajentamisen kaltaiset ehdotukset virheellisiksi 

ratkaisuiksi, joilla ”valuutta-alueen perusongelma ei poistuisi mihinkään, eikä etelävaltioista tulisi 

yhtään kilpailukykyisempiä kuin tänä päivänä”. Lisäksi huomautetaan, että tällaisen järjestelmän 

ylläpito ”vaatisi kasvavia tulonsiirtoja kilpailukykyisiltä mailta kilpailukykynsä menettäneille”.447 

Euroalueen ongelmien perimmäisten syiden ei esitetä olevan yksinomaan jäsenvaltioiden 

rahankäytössä, vaan ”pikemminkin yhteisvaluutassa itsessään”. Varsinaisen kriisinhoidon katsotaan 

kuitenkin nimenomaisesti keskittyneen jäsenmaiden julkisten sektorien velkaantumisasteeseen, ja 

välikysymyksessä painotetaankin ”virallisen linjan mukaan kriisin johtuvan euromaiden julkisten 

sektoreiden velkaantumisesta”. Perussuomalaiset käyvät läpi myös kriisimaiden velka-asteissa 

tapahtunutta pitkäaikaisempaa kehitystä, minkä pohjalta euroalueen todellisten ongelmien 

määritellään olevan pelkän velkaantuneisuuden sijaan syvemmin kytköksissä kriisimaiden 

huonontuneeseen kilpailukykyyn: 

 ”Vuosien 1999–2007 välillä kriisimaista (Kreikka, Espanja, Portugali, Italia ja Irlanti) 

 ainoastaan Portugalin julkisen sektorin velka suhteessa BKT:hen kasvoi merkittävästi 

 (49 prosentista 68 prosenttiin). Irlannin ja Espanjan julkisen sektorin velkataakat 

 olivat melkein puolittuneet, ja vuonna 2007 ne olivat erittäin matalalla tasolla (25 % ja 

 36 %). Italia ja Kreikka olivat toki jo aiemmin velkaantuneita, mutta Italiakin leikkasi 

 velkojaan vuosien 1999–2007 välillä.” 

 ”Tilastot paljastavat, että kriisimaiden yhteinen nimittäjä on vaihtotaseiden romahdus 

 vuosina 1999–2007. Samaan aikaan työkustannukset ja kuluttajahinnat nousivat 

 niissä hälyttävän nopealla tahdilla. Kyse on siitä kilpailukyvyn menetyksestä, jonka 

 epäoptimaalinen yhteisvaluutta aiheutti. Julkisen sektorin velkaantuminen oli 

 seurausta tästä perusongelmasta. Kriisimaiden devalvaatiotarve on jossain 15—30 
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 prosentin välillä. Kriisimaiden julkista sektoria ei saada kuntoon ennen kuin 

 kilpailukyky on palautettu.”448 

Toisaalta välikysymyksessä puhutaan taloutta ylikuumentaneesta ja maiden velkaantumista 

kiihdyttäneestä yhteisvaluutan ”sisäänrakennetusta ongelmasta”, minkä taustasyiksi mainitaan 

euroalueella vallinnut alhainen korkotaso sekä EKP:n harjoittama löysä rahapolitiikka. Ongelmaan 

ei katsota olevan löydettävissä yksinkertaista ratkaisua, mutta perussuomalaiset ovat varmoja siitä, 

vastaavanlainen tapahtumakulku tulee myös jatkossa toistumaan euroalueella: 

 ”[…] yhteisvaluutta kannusti holtittomaan kuluttamiseen. Reaalikorot olivat 

 kriisimaissa jopa negatiivisia 2000-luvun alussa. Se ruokki velaksi elämistä ja 

 ylikuumensi kriisimaiden talouksia. Saksan ja Ranskan talouskehitystä seuraava 

 EKP:n rahapolitiikka oli kriisimaiden kannalta liian löysää.”449 

Kansallisella tasolla euron ei katsota tuoneen Suomelle koko jäsenyysaikana selvästi osoitettavia 

hyötyjä, mutta haittoja sitä vastoin kyllä: ”Vastoin yleistä harhakäsitystä eurosta ei ole ollut 

Suomelle kiistatonta etua. Ei edes ennen eurokriisin alkamista – puhumattakaan sen jälkeisestä 

ajasta, jolloin eurojäsenyys on vetänyt Suomen yhä syvemmälle kriisimaiden rahoittamiseen.” 

Suomen talouskasvun viitataan olleen useiden asiantuntijalausuntojen mukaan hitaampaa kuin 

Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä, mistä perussuomalaiset muistuttavat niin ikään 

maininneensa jo aiemman välikysymyksensä (VK 2/2011 vp) yhteydessä450. Perussuomalaiset 

esittelevät euroa koskevan kritiikkinsä tueksi Gns Economicsin laatiman Suomen eurojäsenyyttä, 

kilpailukykyä ja vientiä käsittelevän raportin. Tämän ohessa viitataan arvioihin, joissa Suomen 

eurojäsenyyden on sanottu olleen keskeisenä syynä metsäteollisuuden siirtymisessä ulkomaille: 

 ”Makrotalouden konsulttitoimisto GnS Economicsin raportti (2012) arvioi, että 

 Suomen vienti olisi noin 15 % korkeammalla tasolla, jos Suomella olisi oma valuutta. 

 […] Tuloksen selittää se, että Suomen markka olisi Ruotsin kruunun tavoin 

 devalvoitunut voimakkaasti vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa ja näin 

 parantanut vientisektorimme kilpailukykyä.”  

 ”On myös arvioitu, että metsäteollisuuden katkera ja kivulias siirtyminen pois 

 Suomesta 2000-luvun aikana on johtunut ennen kaikkea Suomen 

 eurojäsenyydestä.”451 

Välikysymyksessä todetaan, että eurosta ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä oli 

aikanaan sanottu seuraavan Suomelle niin korkotason alenemista kuin viennin ja maahan tulevien 
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investointien määrän kasvua. Näistä väittämistä perussuomalaiset kuitenkin kyseenalaistavat 

jokaisen, mitä perustellaan kansainvälisellä vertailulla euroon kuulumattomiin Pohjoismaihin: 

 ”Suomen investointiaste on kuitenkin euroaikana ollut alhaisempi kuin ennen 1990-

 luvun lamaa, ja Suomi on euroaikana hävinnyt suorien investointien määrässä selvästi 

 euron ulkopuolelle jääneelle Ruotsille. Suomen viennistä taas on mennyt euroalueelle 

 koko 2000-luvun käytännössä sama määrä (noin 30 %). Vastaavasti vaihtotaseemme 

 on heikentynyt eli laskenut vuoden 2002 yli 12 miljardin euron ylijäämästä vuoden 

 2011 yli miljardin alijäämään.” 

 ”On väitetty, että tämän [rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen] ansiosta suomalaisten 

 yrityslainojen korkoero Saksan yrityslainoihin verrattuna on laskenut. Voidaan 

 kuitenkin kysyä, missä määrin tämä johtui eurosta, sillä samaan aikaan norjalaisten, 

 ruotsalaisten ja tanskalaisten yrityslainojen korkoero Saksan yrityslainoihin verrattuna 

 on laskenut vastaavalla tavalla.”452 

Mitä tulee puolestaan euroalueesta eroamisen vaihtoehtoon, esitetään välikysymyksessä Suomella 

olevan sekä edellytykset että syyt rahaliitosta irtautumiseen. Sen sijaan kriisimaiden kohdalla niin 

halukkuus kuin mahdollisuudet tämän toteuttamiseen nähdään lähestulkoon päinvastaisina: 

 ”Emme usko, että kriisimaat haluavat irtaantua eurosta, mikäli muut ovat valmiita 

 rahoittamaan niitä. Kriisimaiden on joka tapauksessa vaikea muuttaa valuuttaansa. 

 […] taloutensa hyvin hoitaneelle Suomelle se olisi helppoa ja eduksi. Rahapoliittinen 

 itsenäisyys lisäisi Suomen liikkumavaraa ja taloudellista uskottavuutta.”453 

Välittömiksi uhkiksi välikysymyksessä koetaan tulevassa huippukokouksessa tehtävät päätökset, 

joiden pelätään toteutuessaan vievän liittovaltiokehityksen suuntaan. Edelleen viitataan huhuihin, 

jossa ”komission ehdotukset pankkien pelastuspaketista johtavat käytännössä yhteisvastuuseen”, 

eikä kehityksen sanota jäävän vain tähän. EU:n ei katsota olevan kykeneväinen kasvattamaan 

valtaansa demokraattisen prosessin puitteissa, mutta keskusvallan vahvistamisen varoitetaankin 

tapahtuvan Euroopassa uhkailemalla ja kriisien varjolla. Tällaisen suunnitelman, missä kriisien 

kautta päädytään vähitellen etenemään kohti yhä täydellisempää liittovaltiota, esitetään olleen jo 

alusta alkaen euron luomisen taustalla. Suomen aseman kannalta tällaisten uhkakuvien nähdään 

olevan mahdollista käydä toteen jo tulevassa huippukokouksessa, mikäli vain ”Keski- ja Etelä-

Euroopan suurvallat ja kriisimaat saavat tahtonsa läpi”. Välikysymyksessä korostetaankin, että 

suomalaisten tulisi nykytilanteessa ymmärtää, mitä on tapahtumassa: 

 ”Jos Keski- ja Etelä-Euroopan suurvallat ja kriisimaat saavat tahtonsa läpi, Suomi 

 joutuu alistumaan yhteisvastuullisiin velkakirjoihin eli ’eurobondeihin’, Brysseliin 

 keskitettyyn liittovaltiovarainministeriöön, eurooppalaiseen pankkiunioniin eli 
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 pankkitukeen ja talletussuojarahastoon sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM) 

 muuttamiseen roskapankiksi, josta rahoitetaan – ilman Suomen eduskunnan 

 hyväksyntää – Etelä-Euroopan kriisipankkeja vuodesta toiseen.” 

 ”Kuin käsikirjoituksesta on myös huippukokouksen asialista. Euron arkkitehdit 

 odottivat tällaista kriisiä. He toivoivat, että sen myötä saataisiin pakotettua 

 kansalaisten vastustama liittovaltio askelen verran eteenpäin. Jacques Delors tiesi 

 tämän. Euro oli liittovaltiohankkeen käsikassara.”454 

Toisaalta Suomen sanotaan olevan ”ajautumassa velkasuohon” jo pelkästään tähänastisten 

tukipakettien ja niistä koituvien kansallisten vastuiden seurauksena, minkä yhteydessä viitataan niin 

perussuomalaisten omiin, Kataisen hallituksen kuin Helsingin Sanomien laskelmiin vastuista: 

 ”Joulukuussa 2011 julkistimme laskelmamme Suomen vastuista: pahimmassa 

 tapauksessa yli 35 miljardia euroa. […] Kriitikot nauroivat. Virheitä ei löytynyt. 

 Vähän myöhemmin Helsingin Sanomat julkaisi omat laskelmansa, joissa loppusumma 

 oli yli 50 miljardia. […] Sittemmin hallitus [HE 150/2011 vp] on itse myöntänyt, että 

 pahimmassa tapauksessa Suomen vastuut pelkästä ERVV:stä ovat yli 30 miljardia 

 euroa. Sen lisäksi EVM:stä aiheutuvat vastuut voivat ilman eduskunnan nimenomaista 

 suostumusta nousta yli 12 miljardiin euroon.”455 

Tulevaisuudessa Suomen taloudellisten tappioiden katsotaan voivan nousta ”ennennäkemättömän 

suuriksi”. Välikysymyksessä todetaan ”suurimman laskun tulevan kuitenkin EKP:n tappioista” 

aivan kuten perussuomalaisten mainitaan aikaisemmin varoittaneen, tosin tarkempia arvioita 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta Suomelle muodostuvista riskeistä ei tässä yhteydessä 

mainita. Sen sijaan eurooppalaisen pankkiunionin, talletussuojarahaston, eurobondien ja Euroopan 

laajuisen pankkikriisin torjuntatoimien esitetään toteutuessaan merkitsevän kansallisesti yhteensä 

kymmenien miljardien eurojen lisätaakkaa: 

 ”Pankkiunionin ja yhteisen talletussuojarahaston kustannukset tulisivat kaiken tämä 

 päälle. […] arviot talletussuojarahaston tarvittavasta koosta liikkuvat jossain 1000–

 2000 miljardin euron välillä. […] kyse ei ole kosmeettisesta talletussuojasta: rahoille 

 tulee käyttöä pian, sillä talletuspaot ovat yltymässä kaikissa kriisimaissa.” 

 ”Toisen laskelman mukaan on aiempien pankkikriisien koon perusteella arvioitu, että 

 Euroopan laajuinen pankkikriisi maksaisi karkeasti 2000–3000 miljardia euroa. Jos 

 Suomi maksaa siitä 1,8 %, hintalappu on suunnilleen 35–55 miljardia euroa.” 

 ”[…] jos otamme käyttöön eurobondit ja niiden kautta täyden yhteisvastuun, Suomen 

 kannettavaksi tulisi euroalueen keskimääräinen julkisen sektorin velkataakka, joka on 

 noin 90 % bkt:stä. Tämä tarkoittaisi Suomen julkisen velan lähes kaksinkertaistumista 

 eli noin 80 miljardin euron lisätaakkaa.”456 
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Suomen suhteellisen osuuden vastuissa arvioidaan jatkossa vain kasvavan. Esimerkiksi EVM:n 

kohdalla jo sovituissa maksuosuuksissa sanotaan vielä tapahtuvan muutoksia johtuen Espanjan 

tukipyynnöstä, mistä tuolloin odotettiin enää vain virallista ilmoitusta. Espanjan kohtalon 

ennustetaan olevan edessä myös Italialla: ”Käytännössä Suomen osuus tulee olemaan vielä 

suurempi, kun Espanja kaatuu pois maksajien joukosta. […] Espanjan kaatuessa EVM:n 

tukimatematiikka heittää häränpyllyä. Italia tulee perässä.”457 

Uhkaksi nimetyn eurooppalaisen liittovaltion määritellään johtavan ”pysyvään tulonsiirtounioniin”, 

jossa suomalaisten osaksi jäisi rahoittaa ”kilpailukykynsä menettäneitä etelävaltioita” vuodesta 

toiseen. Tämä puolestaan merkitsisi perussuomalaisten mukaan kotimaiseen sosiaaliturvaan ja 

palveluihin kohdistuvia leikkauksia, mistä laajemmin seuraisi ”suomalaisen hyvinvointivaltion 

alasajo”. Perussuomalaiset painottavatkin ”euroeliitin ajaman liittovaltiokehityksen” olevan väärin 

suomalaisia kohtaan. Samalla kansan ylivoimaisen enemmistön huomautetaan vastustavan 

liittovaltiota. Välikysymyksessä niin ikään korostetaan, ettei vallitsevassa tilanteessa tehtävien 

päätösten osalta ole kyse vain kriisimaiden rahoittamisesta, vaan päätökset kytkeytyvät EU:n 

laajempiin valtapyrkimyksiin integraation eteenpäin viemiseksi: ”On ymmärrettävä Euroopan 

unionin sisäinen logiikka. Se kehittyy ja kasvaa omalla painollaan, vetäen kotiinpäin joka 

käänteessä. Jokainen myönnytys ja pykälän sivulausekin tulkitaan syvenevän integraation 

eduksi.”458 

Taloudellisten uhkien ohessa liittovaltion etenemisen esitetään toteutuessaan heikentävän 

demokratiaa ja lisäävän korruptiota tavalla, jossa pohjoismainen malli tulisi lopulta väistymään 

keskieurooppalaisen vastineensa tieltä: ”Suurimpia aineettomia menetyksiä olisi demokratian ja 

avoimen hallinnon radikaali heikkeneminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskieurooppalainen 

hallintokulttuuri syrjäyttäisi pohjoismaisen perinteen.” Samalla Italian, Espanjan, Portugalin ja 

Kreikan huomautetaan olevan Maailmanpankin mukaan korruptiossa, hallinnon tehokkuudessa ja 

lakien noudattamisessa kehittyvien maiden tasolla. Kritiikkiä kohdistetaan näiden yksittäisten 

jäsenmaiden lisäksi yhtä lailla unionitason hallintoon: 

 ”Kun puhutaan budjettivallan luovuttamisesta Brysseliin, on syytä muistaa, että 

 unionin tilintarkastajat eivät ole 17 vuoteen hyväksyneet EU:n tilinpäätöstä. Rahoja on 

 käytetty niin leväperäisesti, että EU:n budjetissa on vuosittain useiden miljardien 

 eurojen arvosta virheitä ja  väärinkäytöksiä.” 
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 ”Vastaavia väärinkäytöksiä paljastui viime vuonna Euroopan parlamentista. […] 

 Suomessa tämä kaikki ei mediaa juuri liikuttanut. Kansalaisia olisi kiinnostanut.” 

 ”EU:n korruption kitkemiseksi ei tiettävästi ole otettu lainkaan todellisia askelia. […] 

 Ongelmia ei haluta ratkaista: ne kiistetään ja vaiennetaan kuoliaiksi.”459 

Uhkaava liittovaltiokehitys todetaan siten myös demokratian kannalta ”katastrofiksi”, minkä 

vaikutukset koskisivat erityisesti suomalaisia, sillä ”mitä enemmän valtaa keskitetään, sitä 

selvemmin se siirtyy suurille jäsenvaltioille ja niiden kansoille”.460 

Euroalueen kilpailukyvyn palauttamisen suhteen välikysymyksessä ei uskota niin sanotun sisäisen 

devalvaation ratkaisevan tilannetta. Sisäisen devalvaation toimivuus ja väitetyt hyödyt 

kyseenalaistetaan myös yleisemmällä tasolla, miltä osin vedotaan IMF:n aiheesta antamiin 

lausuntoihin. Perussuomalaiset toteavat ”euroeliitinkin” myöntävän jäsenmaiden ongelmat 

kilpailukyvyssä, mutta painottavat samalla, ettei tämä silti ”tee oikeita johtopäätöksiä” tilanteen 

johdosta. Välikysymyksessä katsotaankin, että kriisimaita on yritetty pakottaa vallalla olevien 

talousnäkemysten mukaiseen ”oikeaan muottiin”, mistä on seurannut vain entistä syvempiä 

kilpailukykyongelmia sen sijaan, että kriisinhoidossa olisi pystytty tunnustamaan maiden ongelmien 

johtuvan jäsenyydestä yhteisvaluutassa: 

 ”Kilpailukykyä on yritetty parantaa niin sanotulla sisäisellä devalvaatiolla, eli 

 alentamalla palkkatasoa ja lisäämällä talouden joustavuutta. Kansainvälisen 

 valuuttarahaston (IMF) mukaan kilpailukyvyn palauttaminen sisäisellä devalvaatiolla 

 on pitkä ja tuskainen prosessi, jossa on onnistuttu hyvin harvoin. Rakenteelliset 

 uudistukset vaikuttavat aikaisempien kokemusten perusteella positiivisesti 

 kilpailukykyyn vasta useiden vuosien kuluttua.” 

 ”Mikä pahinta, sisäinen devalvaatio heikentää lyhyellä aikavälillä talouskasvua ja 

 vaikeuttaa pyrkimystä saada samaan aikaan julkisen sektorin velkaantuminen kuriin. 

 Ei olekaan yllättävää, että Irlantia lukuun ottamatta kriisimaiden kilpailukyky on 

 jatkanut heikentymistään viime vuosina.”461 

Taloushistorian näkökulmasta perussuomalaiset korostavat, että julkisen sektorin velkaantuminen 

on aina kulloinkin saatu taittumaan joko valuutan devalvoinnilla tai rahapolitiikan keventämisellä 

aikaansaadun talouskasvun myötä, mistä hyvänä esimerkkinä mainitaan olevan ”Suomen nousu 

1990-luvun lamasta”. Arvioitaessa kyseisten keinojen käyttömahdollisuuksia euroalueen 

nykytilanteessa, todetaan välikysymyksessä EKP:n rahapolitiikan olevan ensinnäkin jo valmiiksi 

”hyvin kevyttä” sekä toisaalta euromaiden mahdollisuuden kansallisen valuutan devalvointiin 
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poistuneen. Tämän pohjalta perussuomalaiset esittävät, että poissuljettujen kansallisten keinojen 

tilalle on Euroopassa päädytty ottamaan käyttöön uudenlainen kriisipolitiikka, minkä tuomitaan 

tähän mennessä olleen kriisimaissa ”perusteellisesti epäonnistunutta”. Julkisen sektorin 

velkaantumisen viitataan kaikesta huolimatta jatkuneen eikä maiden kilpailukykyynkään nähdä 

tulleen merkittäviä parannuksia. Lisäksi IMF:n tietoihin nojaten arvioidaan kireän finanssipolitiikan 

harjoittamisen kriisimaissa johtavan vain entistä korkeampiin velkatasoihin:   

 ”IMF:n simulaatioiden mukaan euroalueen nykytilanteessa budjettileikkaukset ja 

 veronkorotukset voivat heikentää talouskasvua niin paljon, että julkisen sektorin 

 velkaongelmat pahentuvat entisestään. Alustavat empiiriset tulokset näyttävät tukevan 

 simulaatioita, sillä euroalueen kriisimaiden kohdalla julkisen sektorin velka suhteessa 

 BKT:hen näyttää kasvavan sitä voimakkaammin, mitä kireämpää finanssipolitiikkaa 

 harjoitetaan.” 

 ”Euroopan kriisipolitiikka on syvästi ja perusteellisesti epäonnistunutta. Kriisimaat 

 eivät ole kyenneet juurikaan parantamaan kilpailukykyään, eikä niiden julkisen 

 sektorin velkaantumista ole saatu aisoihin. Jos valitulla linjalla jatketaan, edessä on 

 loputon tukipakettien sarja.”462 

Kriisimaista Kreikalle esitetään ratkaisuksi euroalueesta eroamista sekä eron jälkeen käyttöön 

otettavan uuden kansallisen valuutan devalvointia. Tässä yhteydessä esimerkkinä mainitaan 

Argentiinan ”onnistunut velkajärjestely ja devalvaatio” sekä talouden tapahtumat vuosina 1998–

2002, jolloin maan viitataan ”yrittäneen yli kolmen vuoden ajan (1998–2001) palauttaa 

kilpailukykyään sisäisellä devalvaatiolla” kunnes ”lopulta se tunnusti epäonnistuneensa, lopetti 

velkojen maksun ja päästi valuutan kellumaan”. Lisäksi perussuomalaiset vetoavat IMF:n aiheesta 

antamaan varoitukseen, minkä mukaan Argentiinan tapahtumien perusteella on todettu olevan 

mahdollista, että sisäinen devalvaatio ajaa lopulta niin sanottuun deflaatioloukkuun, josta maalla ”ei 

ole ulospääsyä ilman velkojenmaksun laiminlyömistä ja valuutan devalvaatiota”.463 

Välikysymyksessä arvioidaan Kreikan olevan jo nykytilassaan tällaisessa deflaatioloukussa, tai 

”ainakin hyvin lähellä”. Samalla muiden kriisimaiden pelätään seuraavan aikanaan Kreikan perässä 

jos vain nykyinen politiikka kriisinhoidossa jatkuu. Sen sijaan Argentiinan esimerkkitapauksessa 

devalvaation ja velkajärjestelyn viitataan ensinnäkin elvyttäneen kotimaisen kysynnän sekä 

investoinnit ja toisekseen niiden seurauksena talouden ilmoitetaan ”supistuneen vain yhden 

neljänneksen (4,9 prosentin lasku bkt:ssa), minkä jälkeen talous kasvoi seuraavan kuuden vuoden 

aikana yli 63 %”. Tämän suhteen korostetaan, että Kreikan talous hyötyisi nykyisellään vastaavista 

toimenpiteistä vielä tuolloista Argentiinaa enemmän – haasteena tässä tosin nähdään Kreikan 
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varsinaisen eurosta irtautumisen toteuttaminen. Perussuomalaiset huomauttavat kuitenkin useiden 

tahojen pitävän euroerosta julkisesti esitettyjä ”maailmanloppuskenaarioita vahvasti liioiteltuina” ja 

toteavat eurosta eroamisen käytännössä merkitsevän rinnakkaisvaluutan käyttöönottoa 

siirtymävaiheen ajaksi. Välikysymyksessä ei silti uskota Kreikan haluavan lähteä eurosta 

vapaaehtoisesti, vaan tähänastisten tukipakettien epäonnistumisesta huolimatta maan katsotaan 

toimivan ”häikäilemättömän loogisesti” ja ymmärtävän muiden euromaiden olevan valmiita 

myöntämään hätärahoitusta myös jatkossa: 

 ”Kreikka on puolestaan joutunut ojasta allikkoon kestämättömien tukipakettien 

 siivittämänä. […] Tukipaketit eivät toimi. Timo Soini kirjoitti jo kaksi vuotta sitten, 2 

 päivänä toukokuuta 2010: ’Kreikalla ei ole mitään mahdollisuuksia maksaa lainoja 

 takaisin, vaan ne ajan oloon annetaan anteeksi! – Mikä siis avuksi? Ensin Kreikka 

 ulos euroalueesta ja tulevan drakhman devalvaatio 30–40 prosentilla ja EU:n 

 hajauttaminen talous- ja vapaakauppaliitoksi.’” 

 ”Silti emme usko, että Kreikka jättäisi euron vapaaehtoisesti. Kreikkalaiset toimivat 

 häikäilemättömän loogisesti. He odottavat meidän jatkavan tukirahoitusta maailman 

 tappiin saakka. He ymmärtävät, että me olemme siihen kaikesta huolimatta valmiita, 

 jos meidät on sidottu euron voimalla ’yhteiseen kohtalonyhteyteen’.”464 

Kreikalle ehdotetun euroero- ja devalvaatioratkaisun ohessa toiseksi esimerkiksi vaihtoehtoisesta 

kriisinhoidosta nostetaan Islanti, miltä osin viitataan IMF:n raportoimiin syihin, joiden on esitetty 

olleen maassa toteutetun sopeutusohjelman onnistumisen taustalla. Syiksi mainitaan ”pääomien 

liikkuvuuden rajoittaminen” sekä toimet, joilla ”pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla”, 

”finanssipolitiikkaa ei kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna” eikä ”hyvinvointiyhteiskuntaa ajettu 

alas, vaan se säilytettiin ja sitä paikoin jopa vahvistettiin”. Islannin sopeutusohjelman kannalta 

korostetaan, että pääomien liikkuvuuden rajoittamista lukuun ottamatta kaikki kyseisistä 

kriisintorjuntatoimista ”olisivat olleet toteutettavissa myös euroalueella”. Euroopassa sittemmin 

valitun linjan sen sijaan todetaan olleen juuri päinvastainen ja samalla ”tulosten sen näköisiä”.465 

Kansallisen tilanteen ja Kataisen hallituksen politiikan osalta perussuomalaiset vihjaavat, ettei euro-

ongelmiin pystytä Suomessa suhtautumaan riittävän vakavasti: ”Toisinaan tuntuu siltä, että euro on 

hallitukselle pyhä lehmä, jonka ongelmista ei voi keskustella rationaalisesti.” Samalla 

peräänkuulutetaan, onko hallitus varautunut mahdollisena pidettyyn euroalueen hajoamiseen, minkä 

painotetaan muodostuneen yhä ajankohtaisemmaksi kysymykseksi.466 
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Mikäli Kreikka irtautuisi eurosta, arvioidaan sen samalla merkitsevän suurta riskiä laajemman 

tapahtumaketjun käynnistymisestä, joka voisi vähitellen johtaa koko euroalueen hajoamiseen. Täten 

katsotaan, että Suomelle olisi ”kohtalokasta jäädä viimeisenä miehenä uppoavan laivan kannelle”. 

Vaihtoehtona tälle tuodaan esille paluu 1990-luvun kaltaiseen rahapolitiikkaan, jossa käytössä olisi 

jälleen kansallinen ja kelluva valuutta. Näkemyksensä tueksi perussuomalaiset viittaavat 

valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajan Pentti Pikkaraisen kelluvan valuutan 

etuja koskeviin lausuntoihin:  

 ”[…] Pikkarainen on arvioinut, että hallittu paluu omaan valuuttaan veisi noin vuoden. 

 Pikkarainen on myös esittänyt, että Suomi palaisi tällöin kelluvaan valuuttaan, josta 

 hänen mukaansa Ruotsilla ja monella muulla maalla on erittäin hyviä kokemuksia.”  

 ”Myös Suomen 1990-luvun puolivälin rahapolitiikka perustui kelluvaan markkaan, 

 joka Pikkaraisen mukaan toimi erinomaisesti talouden tasapainottajana. Pikkarainen ei 

 myöskään usko eurosta irtautumisen pitkällä tähtäimellä vaikuttavan Suomen 

 luottoluokitukseen, sillä terve julkinen sektori ja vahva rakennepolitiikka 

 ratkaisevat.”467 

Välikysymyksen lopuksi korostetaan, ettei Euroopan tapahtumissa ole kyse vain velkakriisistä, vaan 

tämän lisäksi epäoptimaalisen valuutta-alueen kriisistä. Integraation syvenemisen ei koeta tuovan 

tilanteeseen ratkaisua, päinvastoin, se katsotaan vastuuttomaksi ja euroeliitin päämääriä 

palvelevaksi politiikaksi: ”Epäoptimaalista valuutta-aluetta yritetään korjata luomalla liittovaltio. 

Integraatio ei toimi – lääkkeeksi tarjotaan enemmän integraatiota. Tämä oli euroeliitin tavoite 

alusta lähtien.”468 

Perussuomalaiset eivät katso tilanteessa olevan kyse siitä, ”haluammeko euron säilyvän vai 

tuhoutuvan” tai ”pitääkö kriisimaita auttaa”. Sen sijaan todetaan olevan kysymys siitä, ”kuka 

auttaa ja millä rahoilla” ja ”mitä kaikki tämä maksaa Suomelle”. Toisaalta pelko kansallisen 

viennin heikkenemisestä kriisin lauetessa nähdään välikysymyksessäkin aiheellisena, mutta silti 

kokonaiskuvan kannalta kieltäytyminen Suomea ”epäoikeudenmukaisesti kohteleviin” tukitoimiin 

osallistumisesta linjataan ainoaksi uskottavaksi vaihtoehdoksi: 

 ”Suomen lasku mitataan vähintään miljardeissa ja pahimmassa tapauksessa 

 kymmenissä – ajan kuluessa jopa sadoissa – miljardeissa. Mitä pidempään Suomi 

 pysyy mukana, sitä isompi lasku meille tulee.” 

 ”Keski- ja Etelä-Eurooppa on tällä hetkellä kuin taloudellinen Titanic, jonka kylkeen 

 on eurolla sidottu pieni Suomi-vene. Titanic on törmännyt jäävuoreen. Sitä yritetään 

 epätoivoisesti pelastaa. […] Jos Suomi ajattelisi kylmän viileästi, se katkaisisi köydet 
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 välittömästi. Se ei voi pelastaa Titanicia, mutta se voi pelastaa itsensä. – Sen sijaan 

 Suomi on ryhtynyt kietomaan lisää köysiä ympärilleen, jotta sitä ei voisi erottaa 

 Titanicista mikään muu kuin kuolema.” 

 ”Onko itsekästä ajatella vain Suomen etua? Oli tai ei, niin meidän on tehtävä, koska se 

 on tässä ja nyt ainut järkevä ja oikeudenmukainen vaihtoehto.”469 

Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoro 

Avauspuheenvuorossaan Soini pysyy suuressa määrin välikysymystekstin rakenteessa, mutta 

puheenvuoroon sisältyy myös uusia elementtejä. Viimeaikaisiin tapahtumiin viitaten Soini toteaa 

Kataisen hallituksen jo kertoneen valmiudestaan uusiin miljardien eurojen vastuisiin ”tietämättä 

edes, miten suuria tukia Espanja lopulta tarvitsee”. Hän pitää niin ikään selvänä, ettei Espanjan ja 

sen pankkien tukeminen jää tähän. Samalla Soini muistuttaa, että 1990-luvun laman aikana Suomi 

”kärsi ja maksoi” yksin suomalaiselle pankkisektorille kohdistetuista pankkituista. Hallituksen hän 

sitä vastoin sanoo nykytilanteessa aikovan ”lapioida miljardeja euroja suomalaisten rahoja 

espanjalaisille pankeille”.470 

Euroalueen pankkien ja valtioiden keskinäissuhdetta sekä Kreikalle myönnettyjä lainaohjelmia 

kritisoidessaan Soini viittaa taloustieteilijä Bengt Holmströmin lausuntoihin: 

 ”Bengt Holmström, joka kai on Suomen arvostetuin taloustieteilijä maailmalla, sanoi 

 tammikuussa, että oli erehdys edes yrittää pelastaa Kreikkaa. ’Sen olisi pitänyt 

 antaa mennä heti nurin, koska silloin se ei olisi aiheuttanut suurta ongelmaa. Nyt se 

 on ongelma, koska koko maine, Euroopan keskuspankin maine ja kaikki, on pantu sen 

 taakse.’ Holmströmin mukaan ongelma on juuri siinä, että pankkien ja valtioiden 

 taloudet on sotkettu toisiinsa. Siitä on syntynyt panttivangin ongelma. Valtiot ovat 

 ikään kuin ’hirttonaru kaulan ympärillä’.”471 

Juuri tästä Soini korostaa olevan kyse myös Espanjan kohdalla ja ennustaa saman toistuvan pian 

Italiassa: ”Kyse ei ole siitä, tuleeko kriisi: kyllä se tulee.” Eurobondien käyttöönottoa ja euroalueen 

talousunioniksi syventämistä koskeviin ehdotuksiin liittyen hän puolestaan toteaa, ettei eurosta tule 

toimivaa valuutta-aluetta siten, että ”rahaa aletaan lapioida maasta toiseen”. Sen sijaan 

kriisimaiden kilpailukyvyn menetyksen katsotaan olevan ”se iso asia” ongelmien laajempia syitä 

määriteltäessä.472 
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Jo välikysymyksessä mainittu Islannin malli nostetaan esimerkiksi toimivasta kriisinhoidosta, miltä 

osin Soini linjaa nimenomaisesti Islannissa toteutetun ohjelman olevan perussuomalaisten esittämä 

vaihtoehto nykyisen kriisipolitiikan tilalle: 

 ”[…] IMF listaa raportissaan 4. marraskuuta 2011 seuraavia syitä Islannin 

 sopeutusohjelman onnistumiseen: pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla; 

 finanssipolitiikkaa ei kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna; hyvinvointiyhteiskuntaa 

 ei ajettu alas, vaan se säilytettiin ja sitä paikoin jopa vahvistettiin; pääoman 

 liikkuvuutta rajoitettiin. […] se toimi. Tässä on perussuomalaisten vaihtoehto.”473 

Puheenvuorossaan Soini arvostelee lisäksi valtiovarainministeri Jutta Urpilaista (sdp) Kreikan 

toisen lainaohjelman yhteydessä neuvoteltujen vakuuksien järjestelystä ja tiedottamisesta. 

Markkinatietoihin nojaten hän ilmoittaa vakuuksien todellisuudessa merkitsevän sopimusjärjestelyä, 

josta Suomelle saatavat hyödyt ovat kyseenalaisia. Soini toteaa Urpilaisen yhä jatkavan 

”propagandapeliä” aiheeseen liittyen ja edellyttää, että tiedot vakuuksien väitetystä kattavuudesta 

ja suojasta Kreikka-vastuissa tuodaan kokonaisuudessaan julki: 

 ”Kirjoitin viime plokissani [18.5.2012], että viime helmikuussa ministeriö 

 lainvastaisesti salasi vakuudet – ja ovatko ne vakuuksia ollenkaan, vai mitä ne ovat? 

 Markkinatietoihin perustuen väitin, että kyseessä on monimutkainen total return swap 

 -johdannaissopimus. Sanoin myös, että tämä sopimus maksaa meille korkoina 

 pahimmillaan 50 miljoonaa euroa vuodessa, koska samaan aikaan sitouduimme 

 rahoittamaan koko pysyvän mekanismin yhtenä kertana. Vakuudet kattavat vain 20 

 prosenttia, siis yhden viidesosan, ja totuus selviää 30 vuoden päästä.” 

 ”[…] huhtikuussa valtiovarainministeri sanoi, että kyllä, tässä on menetelty 

 virheellisesti. Julkistivat lisää, mutta eivät ydinkohtia. Ja toivottavasti nyt korkeimmat 

 oikeusasteet toteavat, että salat julki. […] Kolmanneksi, se [valtiovarainministeriö] 

 myönsi verkkosivuillaan, että pahimmassa tapauksessa vain 20 prosenttia 

 takauksistamme oli turvattu. Kyllä totuus tulee esiin.”474 

Valtiovarainministeri Urpilaisen neuvottelemien vakuuksien ohessa kritiikkiä hallituskoalitiossa 

kohdistetaan erityisesti vihreisiin sekä kevään 2011 vaalien jälkeen hallitukseen nousseeseen 

vasemmistoliittoon, jonka Soini näkee muuttaneen Espanjan kohdalla aikaisempaa suhtautumistaan 

pankkisektoriin: 

 ”Vanhat puolueet me tiedämme, mutta mitä on Vihreä liitto nykyään, eikö heitä 

 kiinnosta muu kuin eutanasia? Entä missä on Vasemmistoliitto? He huusivat kurkku 

 suorana, kitalaki napaan asti auki: Pankit alas! Ahneus alas! Mitäs nyt? Ovat 
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 espanjalaispankin viattomia sijaiskärsijöitä. Mitä ihmettä, onko suomalaisten 

 työläisten itsekkyydellä aiheutettu espanjalaiselle pankille miljarditappiot?”475 

Kriisin kokonaiskuvan kannalta Soini määrittelee, ettei kysymys ole vain euroalueen pelastamisesta, 

vaan etenkin siitä, ”haluammeko elää liittovaltiossa vai emme”. Päätöksen Suomen jättäytymisestä 

tukipakettien ja pankkitukien ulkopuolelle hän esittää olevan eduskunnan omissa käsissä – ja siten 

toteutettavissa. Soini tosin myöntää välikysymystekstin tavoin, että kriisitilanteen kärjistymisestä 

Euroopassa seuraisi haittoja myös Suomen viennille, mutta katsoo kuitenkin ”euroköyden” 

irrottamisen suomalaisten ”pelastusveneestä” olevan ainoa järkevä sekä oikeudenmukainen päätös 

tilanteessa, jossa vaihtoehtona on ”meno Titanicin mukana pohjaan”. Tämän suhteen Kataisen 

hallituksen otaksutaan silti jatkavan yhä nykyisellä kriisipolitiikan linjallaan ja olevan täten 

kykenemätön tarvittaviin ratkaisuihin: ”Olemme surullisia, pelkäämme pahinta emmekä näe 

hallituksessa ketään — katsomme, mutta emme näe ketään – jolla olisi rohkeutta pysäyttää tämä 

hulluus. […] – Perussuomalaisilla on.”476 

Puheenvuoronsa päätteeksi Soini jätti ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen 

muodoksi, jossa linjataan yksiselitteisesti, ettei hallitus ole vastannut tyydyttävästi – ja osin ei 

ollenkaan – esitetyn välikysymyksen sisältöön, eikä siten nauti eduskunnan luottamusta: 

 ”Nojautuen puheenvuorossani esitettyihin perusteisiin ja tosiasioihin ja 

 välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin, joihin hallitus ei ole tyydyttävästi ja 

 osaan ei lainkaan vastannut, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan 

 luottamusta.”477 

8.2.3. Valtioneuvoston vastaus 

Valtioneuvoston vastauksen esitti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Vallitsevassa tilanteessa 

Urpilainen määrittelee Euroopan talouden olevan ”veitsenterällä”: globaalista finanssikriisistä 

alkaneen ”talouskurimuksen” viitataan runnelleen Eurooppaa jo neljättä vuotta peräkkäin ja 

finanssikriisin ”jälkitautina” Euroopan katsotaan ajautuneen ”ehkä historiansa pahimpaan 

velkakriisiin”. Kriisin torjumiseksi tehtyjen päätösten Urpilainen esittää olleen yhtä vaikeita niin 

Suomelle kuin Etelä-Euroopan kriisimaille, eikä hän näe tähän taloutta koettelevaan ”tautiin” 

olevan olemassa ”helppoja ja nopeita lääkkeitä”, jotka toimisivat ratkaisuna samalla tavoin 

kaikkien maiden kohdalla: 
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 ”Taudinkuva on poikkeuksellisen hankala, koska tauti näyttäytyy uusiutuvan 

 jokaisessa tartunnan saaneessa maassa hieman eri tavalla. […] Kreikassa on ennen 

 kaikkea kysymys vakavasta julkisen talouden velkaantumisesta, kun taas Espanjassa 

 on kysymys pankkikriisistä. […] Espanjan kriisiin tarvitaan erilaista hoitoa, jotta tauti 

 ei pääse voimistumaan Kreikan kaltaiseksi julkisen talouden velkakriisiksi.”478 

Kaiken kaikkiaan tilanteen arvioidaan olevan useissa EU-maissa hyvin vakava ja koko Euroopan 

talouden tähdennetään ”lepäävän sen varassa, että kriisiä pystytään patoamaan”. Mikäli kriisi 

pääsisi laaja-alaisemmin leviämään ja heikentämään finanssimarkkinoiden sekä jäsenmaiden 

julkisten talouksien toimintakykyä, olisi se Urpilaisen mukaan ”kohtalokasta” koko euroalueen, ja 

siten samalla Suomen, taloudelle ja työllisyydelle.479 

Hallituksen linjana määritellään koko kriisin ajan olleen ”euroalueen taloudellisen vakauden, 

kasvun ja työllisyyden turvaaminen”, minkä rinnalla hallituksen huomautetaan ajaneen toimillaan 

suomalaisten veronmaksajien etujen turvaamista ja kriisinhoitoa koskevien vastuiden rajaamista. 

Yhtä lailla veronmaksajien näkökulmasta Urpilainen esittää pahimpana skenaariona olevan 

tilanteen, jossa kriisi nykyisestään laajenisi koko Eurooppaa koskevaksi lamaksi. Edelleen hän 

painottaa, että vallitsevista vaikeista olosuhteista huolimatta on ”tervettä taloutta” pyrittävä ”kaikin 

tavoin suojaamaan ja turvaamaan markkinatalouden toiminta”. Näin toimittaessa ei kuitenkaan 

tulisi hänen mukaansa sivuuttaa pankeille ja sijoittajille kuuluvia vastuita. Urpilainen viittaa näiden 

”tiukkojen” linjausten myös näkyneen konkreettisesti Kataisen hallituksen saavuttamassa 

neuvottelutuloksessa Kreikan toisesta lainaohjelmasta, mistä aiheutuvien riskien hän esittää olevan 

tällä kertaa selkeästi pienempiä kuin maan ensimmäisessä tukipaketissa vuonna 2010: 

 ”Linjamme kriisinhoidossa on ollut tiukka, joidenkin aikaisempien arvioiden mukaan 

 jopa liiankin tiukka. Nyt Suomen linja kerää kuitenkin arvostusta. Vakuutemme 

 Kreikan toiselle lainaohjelmalle ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi. 

 Veronmaksajiemme varat on muita euromaita paremmin turvattu. Suurimmat 

 Suomeen kohdistuvat välittömät riskit talouskriisin hoidossa liittyvätkin nyt vuonna 

 2010 myönnettyyn Kreikan kahdenväliseen vakuudettomaan lainaan […].”480 

Toisaalta valtioneuvoston vastauksessa tuodaan esille Kreikassa 17.6. järjestettävät uudet 

parlamenttivaalit, joihin oli välikysymyskeskustelun hetkellä enää neljä päivää aikaa. Urpilainen 

katsoo vaalien ratkaisevan ”suurella todennäköisyydellä Kreikan tulevaisuuden suunnan”. Hän 

kuitenkin korostaa, että vaalien tuloksesta riippumatta ”kreikkalaisen yhteiskunnan vakaus ja 
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rahoitusjärjestelmän toimivuus on välttämätöntä turvata”. Linjausta perustellaan vedoten siihen, 

että ”romahtaneista valtioista meillä on riittävästi varoittavia esimerkkejä muista maanosista.”481 

Ajankohtaisen Espanjan tilanteen osalta Urpilainen ilmoittaa Espanjan hallituksen jo ryhtyneen 

toimiin maan ”talouden vakauttamiseksi ja yhteiskuntarakenteiden uudistamiseksi”. Silti 

espanjalaisten pankkien ongelmien esitetään kuluneen kevään aikana kärjistyneen niin nopeassa 

tahdissa, ettei maalla katsota olevan edellytyksiä selvitä pankkisektorinsa pääomituksesta ilman 

ulkopuolista apua. Mikäli Espanjan pankkisektori romahtaisi, arvioi Urpilainen siitä Suomelle 

koituvien taloudellisten haittojen ylittävän suuruusluokaltaan mahdollisesti jopa parin vuoden 

takaisesta finanssikriisistä aiheutuneet vahingot. Koska uhkakuvat koetaan vallitsevassa tilanteessa 

näin perustavanlaatuisiksi, esitetään romahduksen estämisen olevan kriisipolitiikassa ensisijainen 

päämäärä. Tältä osin Urpilainen toteaa ”olevan selvää, että kriisin hoito maksaa”, mutta toisaalta 

huomauttaa, että ”kriisimaiden lainoja paheksuvan” opposition vaihtoehtoinen kriisipolitiikka tulisi 

koitumaan Suomelle vielä huomattavasti kalliimmaksi: 

 ”Espanjan pankkien romahtamisella olisi erittäin vakavia seurauksia, jotka saattaisivat 

 aiheuttaa koko Euroopan laajuisen rahoituskriisin. Tämä voisi pahimmillaan johtaa 

 myös Suomessa jopa suurempiin taloudellisiin tappioihin kuin mitä koettiin 

 finanssikriisin ensimmäisessä vaiheessa 2008–2009.” 

 ”Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on tähän päivään mennessä aiheuttanut Suomelle 

 karkeasti arvioiden noin 40 miljardin euron verotulomenetykset, 40 miljardin euron 

 verotulomenetykset. Hallituksen määrätietoinen työ kriisin pysäyttämiseksi tähtää 

 uuden vastaavan romahduksen estämiseen. On selvää, että kriisin hoito maksaa. 

 Kriisimaiden lainoja paheksuvalle oppositiolle on kuitenkin hyvä huomauttaa, että 

 opposition vaihtoehdon hinta olisi suomalaisille moninkertainen, todennäköisesti 

 vähintään edellisen romahduksen aiheuttaman suuruinen.”482 

Vastikään pidetyssä euroryhmän kokouksessa Urpilainen kertoo olleen kyse ”poliittisen 

sitoumuksen antamisesta Espanjan lainoittamiseen ja sitä kautta euroalueen rahoitusvakauden 

turvaamiseen”, mutta tarkemmasta lainoituksen suuruudesta ja muista järjestelyistä tultaisiin 

sopimaan vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Hän kuitenkin ilmoittaa, että espanjalaispankkien 

pääomituksessa noudatetaan euromaiden valtiovarainministereiden tekemää periaatepäätöstä, jonka 

mukaisesti Espanjan valtio asetetaan lainasta vastuulliseksi tahoksi, vaikka itse rahoitus onkin 

määrä ohjata yksinomaan maan pankkisektorille ”elinkelpoisten” pankkien tervehdyttämistä varten: 

 ”[…] periaatepäätöksen mukaisesti laina myönnetään valtiolle tai valtion takauksella 

 toimivalle pankkitukivirastolle. Tämä varmistaa sen, että Espanja vastaa viime 
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 kädessä itse lainan takaisinmaksusta. Lainaa ei siis anneta suoraan espanjalaisille 

 pankeille. Tämä on ollut Suomen hallituksen johdonmukainen vaatimus.” 

 ”Toiseksi lainaa voi käyttää vain Espanjan pankkien tervehdyttämiseen. […] sillä ei 

 voi rahoittaa Espanjan valtion muita menoja. Espanjan pankkien vakaus ja tarve 

 pääomittamiselle selvitetään huolellisesti ennen lainapäätöksen täytäntöönpanoa. 

 Lainaa voidaan käyttää ainoastaan elinkelpoisten pankkien tukemiseen.”483 

Valtioneuvoston vastauksessa linjataan Suomelle olevan erityisen tärkeää Espanjan lainoituksesta 

päätettäessä, että ”ensisijainen vastuu pankkien pääomittamisesta jää edelleen pankkien omistajille 

ja velkojille”. Lisäksi päätöksen ”yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden” kannalta pidetään 

merkittävänä sitä, ettei Espanjan pankkisektorin ”toimintakyvyn säilyttäminen siirrä yksityisiä 

vastuita julkisiksi vastuiksi”. Tuen vastikkeellisuus esitetään keskeiseksi ehdoksi lainoitukselle ja 

Kataisen hallituksen ilmoitetaan tavoittelevan tältä osin menettelyä, jossa lainattavaa pääomaa 

vastaan tukea myöntävä taho saisi haltuunsa esimerkiksi pankin osakkeita. Asiaan liittyen 

Urpilainen muistuttaa lopullisen päätösvallan kriisinhallintatoimiin osallistumisesta kuuluvan aina 

eduskunnalle, jolle hallituksen luvataan mahdollisimman nopeasti toimittavan myös Espanjan 

tukitoimia koskevan esityksen. EVM:n käyttämisen Espanjan tukemisessa nähdään olevan 

lähtökohtaisesti paras vaihtoehto, mutta koska pysyvä mekanismi ei vielä tuolloin ollut toiminnassa, 

esittää Urpilainen tuen myöntämisen olevan mahdollista myös ERVV:n kautta. Tällöin Suomen 

osallistumista vastaan hallitus tulisi kuitenkin vaatimaan vakuudet hallitusohjelmassa olevan 

linjauksen mukaisesti: 

 ”Jos laina myönnetään […] ERVV:n kautta, niin Suomi vaatii osuudelleen vakuudet 

 samalla lailla kuin Kreikan toisessa lainaohjelmassa. Suomen ja monen muun 

 euromaan mielestä […] EVM:n käyttö olisi ensisijainen ja paras vaihtoehto. EVM on 

 toiminnallisesti tehokkaampi, ja siihen sisältyvä ensisijaisen velkojan asema turvaa 

 paremmin lainan takaisinmaksun. […] siihen ei kuulu väistyvän takaajan 

 ongelmaa.”484 

Valtioneuvoston vastauksessa hallitus ei yksinomaan puolustaudu välikysymyksessä esitettyjä 

väittämiä vastaan, vaan Urpilainen kritisoi vastavuoroisesti oppositiossa olevien perussuomalaisten 

ja keskustan ehdotuksia Espanjan tilanteen ratkaisemiseksi. Hän korostaa eurojäsenyyteen kuuluvan 

sekä oikeuksia että velvollisuuksia ja huomauttaa, että Suomen jättäytymisestä Espanjan 

lainapäätöksen ulkopuolelle seuraisi ”syvä poliittinen kriisi euroalueella ja koko EU:ssakin”. 

Tällaisen päätöksen katsottaisiin lisäksi kyseenalaistavan Suomen edellytykset jatkaa euroalueella 

”täysivaltaisena jäsenenä”. Urpilainen otaksuukin perussuomalaisten tavoitteena mahdollisesti 

olevan Suomen euroalueesta irtautuminen. Eurosta eroamisen poliittisia seurauksia on Urpilaisen 
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mukaan hyvin vaikea arvioida, mutta hän pitää silti varmana, että ”lyhyellä tähtäimellä Suomi 

menettäisi kaiken poliittisen vaikutusvaltansa Euroopassa ja epävarmuus aiheuttaisi taloudellemme 

merkittävää haittaa” kuten myös sitä, että ”uuteen rahajärjestelmään siirtyminen sisältäisi myös 

huomattavia kustannuksia”.485 

Oppositiota arvostellessaan Urpilainen moittii perussuomalaisia ensinnäkin siitä, ettei puolue ole 

”rehellisesti kertonut” kantaansa eurossa pysymisen tai eurosta eroamisen suhteen. Lisäksi 

perussuomalaisten väitetään pysyneen vaiti esittämänsä vaihtoehtoisen politiikan todellisista 

vaikutuksista suomalaisille veronmaksajille. Keskustan Urpilainen toteaa puolestaan ajavan 

ratkaisumallia, jossa Espanjan tulisi yksin hoitaa pankkisektorinsa tarvitsema pääomitus. Tämän 

katsottaisiin merkitsevän aluksi Espanjan todennäköistä ajautumista pois lainamarkkinoilta, kuten 

oli aiemmin käynyt Irlannin ja Portugalin kohdalla, minkä seurauksena kriisi laajenisi nopeasti 

Euroopan laajuiseksi lamaksi. Espanja ”kaatuisi” tässä skenaariossa täysin euromaiden rahoituksen 

varaan, jolloin Urpilainen arvioisi maan lainoitustarpeen olevan vähimmillään 400 miljardia euroa: 

 ”Olisikin täysin välttämätöntä kuulla, millaisiin taloudellisiin ja inhimillisiin 

 vaikutuksiin perussuomalaisten vaihtoehto tavallisten suomalaisten veronmaksajien 

 kannalta johtaisi. Illuusioiden ja harhakuvitelmien viljelemisen sijaan vastuuta 

 kantava poliittinen liike pyrkisi erittelemään politiikkansa seurauksia. Tähän 

 perussuomalaiset eivät Eurooppa-politiikassaan ole vielä kertaakaan kyenneet. 

 Toivoisin, että tässä keskustelussa perussuomalaiset viimein rehellisesti kertoisivat 

 mielipiteensä siitä, haluavatko he Suomen ulos eurosta vai eivät.” 

 Jos Espanja taas toisen oppositiopuolueen, keskustan, esittämän mallin mukaisesti 

 jätettäisiin yksin hoitamaan pankkiensa pääomittamista, seurauksena olisi 

 todennäköisesti koko maan kaatuminen muiden euromaiden hätälainojen varaan. […] 

 linja ei ole kestävä, vaan se johtaisi nopeasti kriisin laajenemiseen koko maanosaa 

 koskevaksi lamaksi. Espanja ei pystyisi nykyisellä korkotasolla lainaamaan 

 markkinoilta pankkisektorin tervehdyttämiseen tarvittavia lisävaroja. Korkotaso 

 nousisi suurella todennäköisyydellä sille tasolle, jolla Irlanti ja Portugali olivat 

 pakotettuja poistumaan kokonaan markkinoilta ja jäämään täysin julkisen tuen varaan. 

 Espanjan kohdalla vastaavassa tilanteessa pitäisi varautua arviolta ainakin 400 

 miljardin euron lainoitusohjelmaan […].486 

Perussuomalaisten tiedusteltua välikysymyksessään hallituksen suhtautumista eurobondeihin, toteaa 

Urpilainen tältä osin, etteivät esillä olleet vaihtoehdot eurobondeiksi ole ”toteuttamiskelpoisia 

käsillä olevan velkakriisin ratkaisemiseksi”. Hän katsoo, ettei niillä kyettäisi ratkaisemaan kriisin 

perimmäisiä ongelmia, joiden hän sanoo liittyvän ”liialliseen velkaantumiseen, puutteelliseen 

budjettikuriin ja kansantalouksien heikkoon kilpailukykyyn”. Tämän johdosta hallituksen kannan 

                                                           
485 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 66/2012 vp. 
486 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 66/2012 vp. 



 

148 
 

ilmoitetaan olevan kielteinen ”euroalueen yhteisvastuullisesti liikkeeseen laskemista velkakirjoista 

tehtyihin esityksiin”. Toisaalta Urpilainen viittaa EU-tasolla olevan käynnissä myös 

”projektibondeja” koskeva pilottihanke, mutta hän sanoo sen tulevan vasta aikanaan harkittavaksi 

hankkeesta saatavien tulosten pohjalta. Sen sijaan Urpilainen nostaa EVM:n puitteissa tapahtuvan 

velkajärjestelyn kannatettavaksi vaihtoehdoksi, mikäli päädytään tilanteeseen, jossa kriisimaiden 

velkaantumisen hallintaan saaminen lainaohjelmien kautta osoittautuu mahdottomaksi: ”Jos 

kriisimaiden velkakestävyyttä ei ole mahdollista palauttaa sovittujen ohjelmien avulla, pitäisi 

kriisimaissa toteuttaa velkajärjestely tulevan EVM-sopimuksen periaatteiden mukaisesti.”487 

Keskustelun pankkiunionista Urpilainen puolestaan katsoo ”liikkuneen toistaiseksi hyvin yleisellä 

tasolla”. Hän kuitenkin kokee sekä pankkisääntelyn- että valvonnan kehittämisen yhdessä 

talletusten suojaamisen kanssa tärkeiksi tavoitteiksi, mutta korostaa, että valvonta tulisi jatkossakin 

lähtökohtaisesti suorittaa kansallisen tason toimilla. Sitä vastoin ajatuksen ”yhteisvastuuseen 

perustuvasta pankkiunionista” ilmoitetaan olevan ratkaisu, mitä Suomi ei voi hyväksyä: 

 ”On tärkeää kehittää EU:n pankkisääntelyä ja pankkivalvontaa sekä turvata tallettajien 

 asema. Yhteisvastuuseen perustuvaa pankkiunionia Suomi ei kuitenkaan voi 

 hyväksyä. Euroopan pankkiviranomaiselle EBA:lle voisi silti antaa nykyistä 

 voimakkaampia keinoja, joilla se voisi varmistua kansallisesti harjoitetun valvonnan 

 tehokkuudesta. Tämä ei saa kuitenkaan muuttaa periaatetta, että valvonta hoidetaan 

 ensisijaisesti kansallisesti. Lisäksi on tärkeää, että finanssiala kantaa oman vastuunsa 

 talouden vakauttamisesta maksamalla etukäteen vahvistettuja vakausmaksuja.”488 

Kaiken kaikkiaan niin Espanjan pankkien tukemista kuin muidenkin kriisiä koskevien päätösten 

kohdalla Urpilainen korostaa hallituksen valitsevan aina olemassa olevista vaihtoehdoista Suomen 

kannalta ”vähiten huonon ratkaisun”. Hallituksen muistutetaan puolustavan euron vakautta 

suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, minkä tähdennetään ”vakavan kriisin keskellä 

edellyttävän lujaa päätöksentekokykyä ja päättäväistä otetta kriisin pysäyttämiseksi”. Tehtävien 

ratkaisujen esitetään olevan aina vaikeita ja syntyvän epävarmuuden vallitessa, mutta niiden 

painotetaan kuitenkin olevan välttämättömiä edellytyksiä, jotta sekä suomalaisten veronmaksajien 

asemasta että Euroopan tilasta kyettäisiin kantamaan vastuuta.489 

Valtioneuvoston vastauksessa Urpilainen ei nimenomaisesti ota kantaa siihen, onko hallitus 

varautunut euroalueen mahdolliseen hajoamiseen tai onko Suomen rahapoliittisia vaihtoehtoja 

määrä lähteä tarkemmin selvittämään. Sen sijaan hän toteaa olevan selvää, että ”vastuullisen 
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hallituksen pitää varautua erilaisiin kehityskulkuihin ja valita kulloinkin paras vaihtoehto”, ja 

ilmoittaa hallituksen myös näin tehneen. Urpilainen painottaa kuitenkin kriisinhoidon tapahtuvan 

nykyiseen talousunioniin sisältyvien virheiden korjaamisen kautta, ei ”haikailulla” markkaan 

palaamisesta. Hallituksen keskeisenä periaatteena hän linjaa nyt ja jatkossa olevan, että kukin 

osapuoli kantaa itse vastuunsa taloudenpidostaan ja veloistaan – olipa kyse sitten valtioista tai 

yksityisen sektorin toimijoista: 

 ”Emme haikaile markkaa takaisin, vaan pyrimme tehokkaasti korjaamaan 

 nykyisessä talousunionissa olevia virheitä. Keskeinen lähtökohtamme on edelleen, että 

 jokaisen valtion, jokaisen valtion, on itse vastattava omasta taloudestaan ja myös 

 omista veloistaan. Ensisijaisen vastuun pankkien tukemisesta on oltava pankkien 

 omistajilla ja velkojilla. Kaiken pankkituen on oltava avointa ja vastikkeellista.”490 

Varsinaisen valtioneuvoston vastauksen jälkeen pitivät vielä sekä valtiovarainministeri Urpilainen 

että pääministeri Katainen erilliset puheenvuoronsa, joissa tähdennettiin vallitsevan tilanteen 

vakavuutta ja kohdistettiin kritiikkiä erityisesti perussuomalaisiin. Puheenvuorossaan Katainen 

rinnastaa nykytilanteen vakavuudeltaan ERVV:n muodostamista edeltäneisiin päiviin vuonna 2010, 

jolloin hän esittää Euroopan ja samalla koko maailmantalouden käyneen lähellä ”totaalista 

katastrofia”. Hän viittaa katastrofin estämisen tuolloin onnistuneen ottamalla ”markkinavoimista 

niskalenkki”, mutta myöntää samalla, että kriisin leviämisen suhteen on sittemmin epäonnistuttu. 

Keskeiseksi kysymykseksi Katainen nostaakin sen, halutaanko ja ollaanko euroalueella yhä valmiita 

tekemään töitä uudelleen uhkaksi nousseen katastrofin estämiseksi: 

 ”Me olemme olleet ehkä kerran tämän kriisin aikana yhtä vaarallisessa tilanteessa. Se 

 oli silloin, kun EFSF [ERVV], tämä väliaikainen kriisirahasto, perustettiin. Silloin oli 

 tunneista tai päivistä kiinni, syöksyykö euro ja Eurooppa ja sitä myötä maailmantalous 

 totaaliseen katastrofiin ja lamaan. Silloin se pystyttiin estämään. Silloin otettiin niistä 

 markkinavoimista niskalenkki.” 

 ”Se, missä emme ole onnistuneet, on se, että kriisi on levinnyt. Valitettavasti tässä 

 emme ole onnistuneet. Se, missä olemme onnistuneet, on se, että Eurooppa ei ole 

 edelleenkään romahtanut ja euro, meidän valuuttamme, ei ole edelleenkään 

 romahtanut, […] Se, missä olemme täysin eri mieltä perussuomalaisen puolueen 

 kanssa, on se, kannattaako yrittää estää totaalikatastrofin syntyminen ja kannattaako 

 yrittää uudistaa euroalueen sääntöjä niin, että se olisi vahvempi ja parempi.”491 

Kriisin torjumisessa Katainen katsoo perussuomalaisten ottaneen kannan, jonka mukaisesti ”ei 

kannata edes yrittää estää totaalikatastrofia eikä kannata enää edes yrittää kehittää 
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euroaluetta”492. Tämän kannalta hän huomauttaa, että mikäli euroalueen vakauden säilyttämisessä 

epäonnistutaan, joutuvat kaikki suomalaiset siitä maksamaan. Urpilainen taas määrittelee osaltaan 

hallituksen linjan olleen vallitsevassa tilanteessa sekä tiukka että realistinen ja korostaa, ettei 

”Suomesta lähde Espanjaan euroakaan”. Kriisirahaston kerrotaan hakevan rahoituksensa 

markkinoilta ja lainaavan sen edelleen Espanjan valtiolle, mihin liittyen Suomi ”antaa takauksia, 

saa niitä vastaan vakuudet, kuten nykyhallitus teki viime vuonna Kreikka-kakkospaketin yhteydessä 

– eli joko suora vakuus tai kriisirahaston lainat ensisijaisesti takaisin maksettavaksi”493. Tällaisen 

menettelyn Urpilainen toteaa olleen jo pitkään IMF:n tapana sekä yleisenä käytäntönä. 

Molemmat ministereistä ovat myös tyytymättömiä opposition kriisipolitiikan vaihtoehdoiksi 

esittämiin ratkaisuihin sekä näiden perusteluihin. Oppositiopuolueista keskusta jää kuitenkin 

ministereiden puheenvuoroissa selkeästi vähäisemmälle huomiolle, sillä Katainen ja Urpilainen 

kohdistavat kritiikkinsä pääosiltaan perussuomalaisten näkemyksiin ja etenkin siihen, millaisia 

seurauksia puolue on ajamallaan politiikallaan ilmoittanut olevan: 

 ”Perussuomalaiset haluavat Suomen eroavan eurosta, mutta eivät uskalla sanoa sitä 

 rehellisesti suoraan suomen kielellä ääneen. Ette myöskään kerro, mitä vaikutuksia 

 Suomelle, suomalaisille veronmaksajille, lapsiperheille, työntekijöille, eläkeläisille 

 siitä seuraisi, jos Suomi eroaisi eurosta.”494 

 ”Minä haluaisin esittää muutaman kysymyksen, jotta tämä keskustelu saisi hieman 

 syvyyttä, erityisesti perussuomalaiselle puolueelle. Minä toivoisin, että kertoisitte 

 hyvin avoimesti. Jos Espanja tai joku muu merkittävä euromaa kaatuu, menettävätkö 

 suomalaiset työmiehet ja työnaiset työpaikkoja? […] jos merkittävä euromaa kaatuu, 

 velkaantuuko Suomi lisää? […] jos joku merkittävä euromaa kaatuu tai euro kaatuu, 

 johtaako se uusiin mittaviin leikkauksiin ja veronkorotuksiin Suomessa? Kun sanoo 

 A, pitää olla rehellinen ja uskaltaa sanoa B.”495 

Katainen nostaa niin ikään esiin EU:n ”tulevaisuusaspektin” merkityksen, miltä osin hän linjaa, että 

”Suomella täytyy olla aktiivisen vaikuttajan rooli, jotta pystymme vaikuttamaan EU:n kehittymiseen 

ja euroalueen kehittymiseen siihen suuntaan kuin me itse haluamme”. Samalla Katainen vetoaa 

etsimään ”positiivista tulokulmaa” EU:n ja euroalueen uudistamiseen, jonka kautta voisi 

esimerkiksi olla mahdollista toteuttaa muutoksia valtioiden ja pankkien vastuunjakoon ja estää siten 

vastaisuudessa Espanjan pankkisektorin kaltaisen tilanteen toistuminen: 

 ”Miksi me emme voisi etsiä meille soveltuvia malleja ylikansallisten, suurien 

 pankkien paremman valvonnan tehostamiseksi tai vaikkapa löytää semmoisia 
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 ratkaisuja, missä valtio voidaan irrottaa pankkisektorista paremmin kuin tänä päivänä, 

 eli niin että jos suuri ylikansallinen pankki kaatuu, se ei kaatuisi valtion syliin, vaan se 

 kaatuisi itse maksamansa rahaston syliin? Eli ollaan aktiivisia, etsitään positiivista 

 tulokulmaa EU:n kehittämiseen, euroalueen kehittämiseen sen sijaan, että sanotaan, 

 että me emme halua kehittää mitään ja ainoa toiveemme on se, että euro kaatuu.”496 

8.2.4. Opposition ryhmäpuheenvuorot 

Perussuomalaiset 

Oppositiopuolueista ensimmäisenä oli ryhmäpuheenvuoro perussuomalaisilla, minkä esitti 

Pietari Jääskeläinen. Jääskeläinen ilmoittaa aloittavansa ”lyhyellä historiikilla”, jossa hän moittii 

kriisinhoidon olleen tähän asti tehotonta jokaisen kriisimaan kohdalla: ”Kreikkaan lähetettiin 

apupaketti. Auttoiko? Ei. Irlanti pakotettiin hyväksymään apupaketti. Auttoiko? Ei. Portugaliin 

lähetettiin apupaketti. Auttoiko? Ei. Kreikkaan lähetettiin toinen apupaketti. Auttoiko? Ei.” 

Tukipaketteja perusteltaessa on Jääskeläinen mukaan nojattu siihen, että tukitoimilla kyettäisiin 

estämään kriisin laajeneminen muihin euromaihin. Hän katsookin, että viimeistään nykytilanteessa 

tukipakettien toimimattomuuden ”luulisi olevan jokaiselle täysin selvää”. Lisäksi Suomen 

osallistuminen Espanjan pankkisektorin tukemiseen koetaan merkityksettömänä kokonaisratkaisun 

kannalta, mutta osallistumispäätöksellä sitä vastoin varoitetaan olevan suomalaisten tulevaisuuden 

näkökulmasta ”dramaattinen kielteinen” vaikutus: 

 ”Nyt kuulemma Suomen on pakko tukea Espanjan pankkeja, sillä muuten kriisi 

 leviäisi Suomeen. Tämä ei pidä paikkaansa. Pienen Suomen päätöksillä ei ole 

 merkitystä kriisin ratkaisun kannalta. Espanjan pankkisektori ja euro kaatuvat tai ovat 

 kaatumatta, lähti Suomi mukaan näihin paketteihin tai ei. Nämä päätökset ovat 

 Ranskan ja Saksan käsissä, mutta Suomen hallituksen päätöksillä on dramaattinen 

 kielteinen vaikutus Suomen ja suomalaisten tulevaisuuteen.”497 

Jääskeläinen korostaa perussuomalaisten olleen ”jatkuvasti oikeassa” eurokriisin analysoinnin 

suhteen ja esittäneen jo Kreikan tukipaketin yhteydessä, että ”valittu linja on väärä ja kriisimaiden 

on erottava eurosta ja devalvoitava kilpailukykynsä takaisin”. Tähän liittyen hän huomauttaa, että 

ne samat näkemykset, joiden johdosta puolueelle vielä aiemmin ”naurettiin” ja ”nimiteltiin 

pölhöpopulisteiksi”, ovat nykyisellään yhä useamman tahon jakamia: 

 ”Kun lukee kansainvälistä talousmediaa, huomaa, että meitä pölhöpopulisteja löytyy 

 vähän joka paikasta: seurastamme löytyy muun muassa talousnobelisteja, 
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 Kansainvälisen valuuttarahaston entisiä pääekonomisteja ja kansainvälisten 

 suurpankkien pääekonomisteja.”498 

Välikysymyksen tavoin Jääskeläinen painottaa syyn ja seurauksen menneen kriisin todellisten 

syiden selvittämisessä sekaisin. Sen, että osassa kriisimaista on toteutettu ”holtitonta” 

talouspolitiikkaa, luonnehditaan olevan ”ilmiselvää”. Maiden julkisten sektorien velkaantuminen 

määritellään oireeksi, joka taas on seurausta heikosta kilpailukyvystä. Oireen esitetään jatkuvan 

aina siihen asti ”kunnes kriisimaiden kilpailukyky on palautettu”. Tässä kohdin ennen kaikkea euron 

nähdään olevan syynä maissa ilmenneisiin kilpailukykyongelmiin. Jääskeläinen viittaa euroalueen 

maiden olevan keskenään niin erilaisia, ”etteivät yhteinen korko ja valuutan arvo sovi niille”, minkä 

perusteella hän määrittelee kriisimaiden tilanteessa olevan kyse nykyisen valuutta-alueen 

epäoptimaalisuudelle pohjautuvasta eurokriisistä. Samasta asiasta viitataan myös ”monien 

arvostettujen ekonomistien” ennalta varoittaneen. Jääskeläinen huomauttaa muun muassa Sixten 

Korkmanin todenneen euron olevan ensisijaisesti poliittinen projekti, ja esittää näin ollen 

”talousteorian unohtuneen” euroalueella, koska se ei ole ollut yhteensopiva poliittisten tavoitteiden 

kanssa.499 

Se, että euroalueen ongelmia on yritetty korjata ”erinäköisillä talouskurin säännöillä ja 

sopimuksilla”, koetaan ryhmäpuheenvuorossa jo lähtökohdiltaan epäonnistuneeksi politiikaksi, sillä 

”samoihin sääntöihin perustuva talouspolitiikka ei voi olla onnistunutta euroalueen kaltaisessa 

erilaisista talouksista koostuvassa liitossa”. Perussuomalaiset niin ikään asettavat talouskuritoimien 

sekä laajemmin EU:n uskottavuuden markkinoilla kyseenalaiseksi, mitä perustellaan suurten 

jäsenmaiden jo aiemmin tekemillä sopimusrikkomuksilla ja sanktioiden puutteella: 

 ”[…] aina, kun suuret euromaat eivät ole halunneet noudattaa sopimuksia, niitä on 

 sanktioitta rikottu. EU ei siis markkinoiden silmissä ole enää uskottava 

 sopimuskumppani. Näin ollen myöskään tuleva finanssikurisopimus ei millään tavalla 

 lisää euroalueen talouspolitiikan uskottavuutta. Se vain institutionalisoi sen 

 myötäsyklisen finanssipolitiikan, jonka seurauksia saamme nyt esimerkiksi Kreikassa 

 todistaa.”500 

Euroalueen toimintaedellytyksistä puhuessaan Jääskeläinen viittaa Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen (VATT) tuolloisen ylijohtajan Juhana Vartiaisen kannanottoihin sekä Pellervon 

taloustutkimuksen (PTT) raporttiin, joissa on käsitelty kysymystä siitä, onko nykymuotoisen 

euroalueen mahdollista säilyä ilman, että euromaille luotaisiin yhteistä talouspolitiikkaa: 
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 ”Kun hallitus ei näköjään edelleenkään halua meitä uskoa, niin uskooko hallitus edes 

 omia asiantuntijoitaan? Vattin ylijohtaja Juhana Vartiainen totesi Helsingin Sanomissa 

 9.6.2012: ’Ei voi jatkaa niin, että ollaan unionissa, joka edellyttää yhteistä 

 talouspolitiikkaa samalla, kun sen edellytyksiä ei ole olemassa.’”  

 ”Valtioneuvoston PTT:ltä tilaamassa Suomen talouden haasteita kartoittavassa 

 raportissa taas todetaan: ’Euroalueella kansallisvaltioiden finanssipoliittista 

 päätöksentekovaltaa tulee siirtää euroalueen yhteiselle toimijalle.’ Raportissa myös 

 todetaan: ’Mikäli poliittinen tahtotila yhteisten eurooppalaisten instituutioiden 

 luomiseen ei ole riittävän vahva, euroalue voi hajota.’”501 

Tämän perusteella Jääskeläinen toteaakin tilanteen ”hyvin yksinkertaiseksi” ja esittää euron 

”vaativan koossa pysyäkseen fiskaaliunionin ja liittovaltion”. Hän syyttää sekä hallituksen että 

”valtamedian” olleen Suomessa asian suhteen vaitonaisia, kun päinvastoin muissa euromaissa 

”yhteisvastuun ja fiskaaliunionin” huomautetaan olevan jo puheenaiheina julkisesti esillä: 

 ”[…] Euroopassa yhteisvastuusta ja fiskaaliunionista puhutaan jo täysin avoimesti, 

 mutta Suomessa hallitus ja valtamedia ovat hiirenhiljaa. Italian, Espanjan ja Ranskan 

 johtajat kannattavat avoimesti eurobondeja ja velkojen sosialisointia, ja yleisesti 

 liittovaltiokehityksen toppuuttelijana tunnettu Angela Merkelkin totesi viime viikolla 

 antamassaan haastattelussa: ’Emme tarvitse ainoastaan valuuttaunionia, tarvitsemme 

 myös fiskaaliunionin. Kaikkein eniten tarvitsemme poliittisen unionin, mikä tarkoittaa 

 sitä, että meidän täytyy pikkuhiljaa luovuttaa valtaa Eurooppaan […].’”502 

Syyn tähän hallituksen ”salailuun” nähdään olevan siinä, että ”ylivoimainen enemmistö” kansasta ei 

halua eurooppalaista liittovaltiota. Tässä Jääskeläinen viittaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan 

(EVA) kyselytutkimuksen tuloksiin: ”Evan tuoreen tutkimuksen mukaan 64 prosenttia vastanneista 

piti liittovaltiota hyvin tai melko epätoivottavana […] ja vain 9 prosenttia vastanneista piti sitä 

melko tai hyvin toivottavana.” Ryhmäpuheenvuorossa korostetaankin kansan enemmistön olevan 

perussuomalaisten kanssa samalla kannalla liittovaltiokehityksen vastustamisessa.503 

Mikäli kuitenkin tiiviimpään talousunioniin päätettäisiin Euroopassa siirtyä, rajoittaisi se 

Jääskeläisen mukaan valtiontaloutta koskevaa kansallista päätösvaltaa ”Brysselin byrokraattien” 

hyväksi. Lisäksi talousunionin myötä Suomen esitettäisiin joutuvan asemaan, jossa oltaisiin 

kansallisesti velvoitettuja tukemaan taloudellisesti heikompia euromaita vuosittain, mikä puolestaan 

merkitsisi viimein ”kuoliniskua” niin nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnalle kuin kansalliselle 

itsenäisyydelle: 
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 ”Eilen tässä salissa käytiin paikoin kiivasta keskustelua valtiontalouden kehyksistä. 

 […] Näitä asioita meidän ei syvemmässä talousliitossa tarvitsisi juurikaan miettiä, 

 sillä todellinen valta olisi Brysselin byrokraateilla. Ja vaikka budjettivalta täällä 

 säilyisikin, ei nykyisen kaltaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan olisi tiiviimmässä 

 talousliitossa enää varaa, kun meidän olisi tuettava vuosittain miljardeilla heikompia 

 euromaita. Syvempi talousliitto olisi kuolinisku ei vain itsenäisyydellemme vaan myös 

 suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle.”504 

Samalla ryhmäpuheenvuorossa varoitetaan, että tämän suuntaisesta kehityksestä tullaan saamaan 

”esimakua jo ensi viikolla”, miltä osin viitataan hallituksen EVM:n perustamista koskevaan 

esitykseen, joka tuolloin oli saapumassa eduskunnan käsittelyyn myöhemmin saman kuun aikana. 

EVM-esityksen kohdalla perussuomalaiset kiinnittävät huomiota Suomen maksuosuuteen, jonka 

suuruudeksi mekanismin osakepääomasta oli ilmoitettu noin 1,44 miljardia euroa ja joka oli määrä 

maksaa mekanismille sen toiminnan käynnistyessä. Jääskeläinen esittää summan olevan pois muun 

muassa kansallisen infrastruktuurin sekä palveluiden rahoituksesta ja tähdentää hallituksen olevan 

harjoittamansa ”väärän politiikan” vuoksi vastuussa myös tulevaisuudessa tehtävistä julkisista 

leikkauksista: 

 ”[…] hallituspuolueiden äänin veronmaksajien rahoja syydetään lisäbudjetissa 1 437 

 920 000 euroa velkamaille ja niitä rahoittaneille pankeille. Tämä valtava rahasumma 

 on pois perusturvasta, lasten- ja vanhustenhoidosta, terveys- ja koulutuspalveluista, 

 tienpidosta, turvallisuudesta. Väärän politiikan takia hallituspuolueet ovat vastuussa 

 peruspalvelujen leikkaamisesta tulevina vuosina.”505 

Eurosta irtautumisen suhteen Jääskeläinen toteaa, että ”tässäkin salissa on kansaa peloteltu sillä, 

että eurosta eroaminen tarkoittaa paluuta 80-luvulle ja yli 10 prosentin asuntolainakorkoihin”. 

Näiden väittämien hän ei katso pitävän paikkaansa, ja jatkaa eurojäsenyyden kritisointia 

viittaamalla välikysymyksessä mainittuihin ylijohtaja Pikkaraisen lausuntoihin: ”[…] kuten […] 

Pikkarainen on todennut, eurosta erotessaan Suomi palaisi kelluvaan valuuttaan, josta hänen 

mukaansa Ruotsilla ja monella muullakin maalla on erittäin hyviä kokemuksia.” Lisäksi 

Jääskeläinen huomauttaa, että tavanomaisesti eurojäsenyyden etuna pidetyn matalan korkotason 

osalta on valtioiden korkotasojen vertailussa Ruotsin korkotaso silti ollut ”kohtuullisen lähellä 

Suomea” koko euroajan.506 

Lopuksi Jääskeläinen esittää Suomen olevan valintatilanteen edessä, jossa viimeistään nyt tulisi 

päättää, mikä kansallinen linja eurokriisin ja tukitoimien suhteen tulee olemaan. Vaihtoehtojen 

ilmoitetaan olevan joko ”piikki kokonaan kiinni”, kuten perussuomalaiset ovat vaatineet, tai ”sitten 
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se on auki taivasta myöten ja iankaikkisesti” – hän tiedusteleekin, onko Kataisen hallitus todella 

ajamassa jälkimmäistä vaihtoehtoa.507 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Jääskeläinen ilmoitti kannattavansa Soinin ehdotusta 

epäluottamuslauseeksi hallitukselle. 

Suomen Keskusta 

Toisena oppositiopuolueena olleen keskustan ryhmäpuheenvuoron esitti Mauri Pekkarinen. 

Pekkarinen palaa aluksi vuosien 1996–1998 tapahtumiin Suomessa, jolloin hän viittaa Lipposen 

ensimmäisen hallituksen päättäneen hakea EMU-jäsenyyttä ilman kansanäänestystä. Keskustan 

muistutetaan jo tuolloin vastustaneen jäsenyyttä oppositiossa ollessaan ja vaatineen asiasta 

järjestettäväksi kansanäänestystä Ruotsin ja Tanskan tavoin. Tämän suhteen kuitenkin todetaan, 

ettei Lipposen hallitus ”vaivautunut kysymään, mitä kansa on asiasta mieltä”. Pekkarinen niin ikään 

huomauttaa asiantuntijoiden alusta alkaen varoittaneen muodostettavan euroalueen 

epäyhtenäisyydestä ja tästä myöhemmin seuraavista ongelmista. Varoitusten katsotaan käyneen 

toteen heti EMU:n käynnistymisen myötä, jolloin euromaiden välisten korkoerojen kerrotaan 

tasoittuneen sillä seurauksella, että tulevissa kriisimaissa velkaantuminen alkoi kiihtyä, alijäämä 

kasvaa ja kilpailukyky heikentyä. Erityisesti Saksan rooli nostetaan tässä kaikessa esille 

merkittävänä, sillä maan esitetään sekä olleen lainoittamassa kriisimaiden talouksia että toisaalta 

olleen hyötymässä samoihin maihin suuntautuneesta viennin kasvusta: 

 ”’Voi voi näitä naapureita!’ Näin surkuttelivat pääministeri Lipponen ja ministeri 

 Niinistö Tanskaa ja Ruotsia, kun nämä maat kansanäänestyksen jälkeen olivat 

 päättäneet jäädä euron ulkopuolelle. Mutta nämä samat herrat eivät todella Suomessa 

 vaivautuneet siihen, että Suomessa olisi kysytty, mitä kansa on asiasta mieltä, vaan 

 veivät Suomen tunnetusti ilman kansanäänestystä euroon – veivät, vaikka asiantuntijat 

 sanoivat, että tästä valuutta-alueesta todella tulee huonosti yhteensopiva valuutta-alue, 

 ongelmat tulevat ennen pitkää vastaan. Suomen Keskusta vastusti euroon liittymistä ja 

 vaati kansanäänestystä, mutta turhaan.” 

 ”Euromaissa alkoi tapahtua heti. Niidenkin maiden lainakorot romahtivat, joiden ei 

 pitänyt. Etenkin Saksasta rahaa virtasi tuleviin velkamaihin. Niillä miljardeilla 

 velkamaat ostivat sitten erityisesti saksalaisia tuotteita. Siinä pärjäsivät sekä Saksa että 

 velkamaat. Kriisimaiden kilpailukyky siinä kuitenkin meni ja talous sukelsi. Valtava 

 velka, alijäämä ja kiinteistökupla jäivät jäljelle.”508 

Kun kriisi viimein keväällä 2010 alkoi kärjistyä Kreikassa, toteaa Pekkarinen Suomen olleen tuossa 

tilanteessa ”valmis ensiapuun, mutta vain ensiapuun, ja siihenkin tiukalla sopeuttamisohjelmalla, 
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ensin Kreikan, Irlannin ja Portugalin kohdalla.” Hän kuitenkin katsoo jo keväällä 2011 käyneen 

ilmi, että ”avusta huolimatta erityisesti Kreikka vajosi entistä syvemmälle”. Tässä kohdin on 

hallituskausien vaihtumisen kannalta pidettävä huomionarvoisena, että päätökset Pekkarisen 

”ensiavuksi” mainitsemista Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukipaketeista oli tehty aikanaan 

Kiviniemen hallituksen toimesta vuosina 2010–2011. Näin ollen keskustan kriisinhoitoa kohtaan 

esittämä kritiikki kohdistuu ajallisesti vasta kevättä 2011 seuranneisiin tapahtumiin, jolloin Kataisen 

hallitus oli astunut virkaansa ja keskusta osaltaan siirtynyt oppositioon.509 

Pekkarinen esittää, että tuolloisessa vuoden 2011 tilanteessa olisi Kreikan kohdalla oikea ratkaisu 

ollut ”maan ajautuminen aitoon velkasaneeraukseen ja ulos eurosta”, jolloin samalla ”ne laskut, 

mitkä siitä nyt voivat tulla, olisivat olleet paljon, paljon pienemmät”. Sen sijaan Kataisen 

hallituksen kaudella tehdyn ratkaisun, jossa kriisimaat ”päätettiin pitää eurossa hinnalla millä 

hyvänsä”, katsotaan olleen linjaltaan ensisijaisesti Saksan etujen mukainen, mutta sitä vastoin 

”kohtuuton valinta” Suomelle. Kriisipolitiikassa Pekkarinen sanookin Kataisen hallituksen 

lähteneen ”Saksan tielle”, millä pysyessään Suomi on keväästä 2011 lähtien monin tavoin 

sitoutunut kasvattamaan euromaiden yhteisiä vastuita kriisinhoidossa: 

 ”Saksa teki kuitenkin tuossa tilanteessa omien pankkiensa kannalta edullisen, Suomen 

 kannalta kohtuuttoman valinnan: Kreikka ja muut velkamaat päätettiin pitää eurossa 

 hinnalla millä hyvänsä. Maksumiehen kasvava vastuu osoitettiin kaikille euromaille 

 eikä vain niille, jotka olivat kriisin aiheuttaneet.” 

 ”Kataisen–Urpilaisen hallitus lähti Saksan tielle. Ja sillä tiellä vastoin eduskunnalle 

 monta kertaa antamiaan lupauksia hallitus on sitten kevään 2011 sitoutunut 

 kasvattamaan yhteisiä vastuita sadoilla miljardeilla euroilla, sitoutunut suoraan – 

 tosiasiassa suoraan – luotottamaan pankkeja, sitoutunut siihen, että voidaan meidän 

 yhteiseen piikkiin ostaa jälkimarkkinoilta sijoittajien salkuista huonoja papereita, ja 

 […] että EVM:ssä päätökset voidaan tehdä ilman yksimielistä päätöksentekoa.”510 

Ryhmäpuheenvuorossa korostetaan, ettei keskusta hyväksy tällaista Suomen kansallisten vastuiden 

ja riskien kasvattamista. Suomen ”vastuulupauksien” ilmoitetaan jo nykyisellään olevan yli 20 

miljardin euron suuruiset, minkä lisäksi vastuiden jakautumisen koetaan toteutuvan suomalaisten 

näkökulmasta epäoikeudenmukaisesti: ”Jos olisi jaettu kriisin hoitovastuut oikeudenmukaisesti sen 

mukaan, minkä verran eri maista on sijoitettu kriisimaihin, Saksan ja Ranskan vastuut olisivat 
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moninkertaiset ja vastaavasti Suomen merkittävästi pienemmät kuin miksi ne nyt uhkaavat 

muodostua.”511 

Pekkarinen katsoo euroalueen tulleen nykytilassaan ”tienhaaraan”, jossa hän esittää osan 

jäsenmaista ”haluavan ottaa lisää velkaa ja jakaa vastuut muille muttei menettää 

päätäntävaltaansa”. Saksan hän sen sijaan arvioi ”suhtautuvan penseästi yhteisvastuun 

kasvattamiseen, ellei euroaluetta samalla viedä kohti liittovaltiota”. Tulevaisuuden kannalta 

Pekkarinen nostaakin uhkaksi liittovaltioon vähitellen johtavan tapahtumaketjun, jossa ”ensin tulisi 

talousunioni, sitten seuraisi pankkiunioni ja poliittinen unioni”.512 

Kriisinhoidon osalta ryhmäpuheenvuorossa todetaan, ettei kriisimaiden tilannetta ole onnistuttu 

parantamaan kaikista tukitoimista huolimatta. Pekkarisen mukaan tilanne on näissä maissa 

pikemminkin päinvastainen, sillä maiden alijäämien ja velkojen viitataan edelleen kasvavan 

samanaikaisesti kun kansantuote toisaalta supistuu. Erityisesti Kreikalle ja Portugalille euron 

määritellään olevan vallitsevassa tilanteessa ”aivan väärä valuutta”, eikä maiden myöskään katsota 

pystyvän toteuttamaan ”riittävää sisäistä devalvaatiota” tilansa kohentamiseksi. Näin ollen maiden 

”laskujen” nähdään edelleen jäävän ”muiden maksettaviksi”, mikäli nykyinen kriisipolitiikka vain 

jatkuu entisellään.513 

Kriisimaiden pankeissa Pekkarinen taas arvioi pääomapaon vain kasvavan ja esittää nyt myös 

Espanjan ja Italian pankkien ”horjuvan”.  Hän ilmoittaa EKP:n jo tulleen pankkien avuksi, mikä 

hänen mukaansa on siten samalla merkinnyt Suomen vastuiden kasvamista: ”Se [EKP] on 

paikannut näitä aukkoja yli 1 200 miljardilla eurolla. Suomen siivu tästä – myönnän, aika riskitön 

tosin – on kuitenkin noin 20 miljardia euroa.” Ryhmäpuheenvuorossa Pekkarinen sivuaa lyhyesti 

myös ”kehitteillä olevia eurobondeja ja muita vastaavia”, mutta keskittyy silti kritiikissään pääosin 

kysymykseen Espanjan pankkien pääomittamisesta. Hän toteaa, että keskustan mielestä 

tämänkaltaisella ”pankkien tukemisen tiellä ei ole päätä näkyvissä”, ja huomauttaa, että näin 

meneteltäessä euromaiden tuki kohdistuisi espanjalaisten pankkien ohessa tosiasiallisesti myös 

saksalaisille ja ranskalaisille sijoittajille: 

 ”Vastuu asian hoidosta on osoitettava näitten pankkien omistajille, velkojille ja niille 

 espanjalaispankkien kumppaneille, jotka ovat olleet aiheuttamassa tämän ongelman, 

 siis myös muun muassa saksalaisille ja ranskalaisille sijoittajille ja näiden maiden 

 veronmaksajille – ei meille, jotka emme ole syypäitä Espanjan asuntokuplaan. Ei siinä 
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 siis olla tosiasiassa auttamassa vain espanjalaisia pankkeja, vaan niitä saksalaisia ja 

 ranskalaisia sijoittajia, jotka ovat velkojia näissä espanjalaisissa pankeissa […].”514 

Pekkarinen tiedusteleekin, ”uskallammeko sanoa ’ei’ kaikille uusille yhteisvastuullisille taakoille” 

vai onko aikomuksena yhä jatkaa ”kriisimaista meille tarjottavien uusien ja taas uusien taakkojen 

kantajina” – eli hänen mukaansa ”peesata jälleen Saksaa” hyväksymällä vastuiden lisääminen ja 

siten ”hivuttautua asteittain liittovaltion tielle”. Tämän suhteen keskustan esitetään kannattavan 

vaihtoehtoa, jossa EU:n kehittämistä tulisi edelleen jatkaa ”itsenäisten valtioiden liittona ilman 

uusia poliittisia instituutioita”. Pekkarinen tuomitsee nykymuotoisen euroalueen ”pystyssä 

pitämisen hintaan mihinkä hyvänsä” vääräksi ratkaisuksi ja katsoo, että vastuunkanto kriisin 

hoitamisesta tulisi ”muuttaa oikeudenmukaiseksi, ja niin, että maille, jotka eivät eurossa selviä, 

osoitetaan kestävä tie siitä ulos”.515 

Täten keskusta asettuu vastustamaan Kataisen hallituksen ajamaa linjaa, jonka esitetään sitovan 

suomalaiset veronmaksajat yhä suurempiin kansallisiin vastuisiin sekä merkitsevän tulevaisuudessa 

pankkiunionia ja käytännössä jo nykyisellään jäsenmaiden välistä ”tulonsiirtounionia”. Toisaalta 

kriisin nähdään myös toimivan verukkeena liittovaltioon pyrkimiseksi, mihin liittyvien poliittista 

valtaa keskittävien suunnitelmien koetaan uhkaavan koko EU:n yhtenäisyyttä: 

 ”Keskustan eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä Suomen hallituksen linjauksia, joilla 

 suomalaiset veronmaksajat johdatetaan kasvaviin vastuisiin Euroopan velkakriisin 

 hoitamiseksi. Ne merkitsevät jo nyt tulonsiirtounionia ja kohta pankkiunionia, jossa 

 hyvin asiansa hoitaneet joutuisivat osallistumaan jatkuvasti yli varojensa eläneiden 

 laskujen maksuun.” 

 ”Keskusta ei liioin voi hyväksyä Saksan liittokansleri Merkelin viitoittamia askeleita 

 yhteiseksi finanssiunioniksi, jolla on jo ennen pitkää yhteiset velat ja verot ja joka 

 linjaa myös sen, mihin näitä verovaroja sitten käytettäisiin, ja jonka seuraava askel on 

 selvästi poliittinen unioni. Pyrkimys liittovaltion rakentamiseksi eurokriisin varjolla 

 pirstaloi koko EU:n, ja sitä me keskustassa emme halua.”516 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Pekkarinen esitti oman ehdotuksensa epäluottamuslauseeksi 

hallitukselle, jonka mukaan eduskunta kieltäytyy hyväksymästä hallituksen toimia kansallisten 

vastuiden kasvattamiseksi eikä pidä oikeutettuna espanjalaisten tai muidenkaan maiden kansallisten 

pankkien ”massiivista tukemista suomalaisten verovaroin”. Ehdotuksessa niin ikään edellytetään 

kansanäänestyksen järjestämistä, mikäli hallitus jatkossa sitoutuu eurokriisiä käsiteltäessä 

”velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen” johtaviin päätöksiin: 
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 ”Eduskunta ei hyväksy Kataisen hallituksen toimia Suomen vastuiden ja riskien 

 kasvattamiseksi eurokriisissä. Eduskunta edellyttää, että mikäli hallitus eurokriisin 

 käsittelyn myötä sitoutuu sellaisiin päätöksiin, jotka johtavat velkaunioniin ja 

 liittovaltiokehitykseen, on asiasta aikanaan järjestettävä kansanäänestys. Eduskunta ei 

 pidä oikeutettuna espanjalaisten ja muiden maiden pankkien massiivista tukemista 

 suomalaisten verovaroin ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”517 

8.2.5. Hallituskoalition ryhmäpuheenvuorot 

Kansallinen Kokoomus 

Päähallituspuolue kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron eduskunnalle esitti Sanni Grahn-Laasonen. 

Puheenvuoronsa aluksi Grahn-Laasonen palaa vuoden 2008 tapahtumiin, jolloin investointipankki 

Lehman Brothers oli ajautunut Yhdysvalloissa konkurssiin. Hän toteaa pankin tuolloisesta 

kaatumisesta seuranneen ”rahoitusmarkkinoiden luottamuksen romuttumisen ja luottolaman”, mistä 

hän muistuttaa aiheutuneen niin ikään Suomen kansantaloudelle erittäin suuria taloudellisia 

tappioita: ”Sen seurauksena Suomi menetti Suomen Pankin laskelmien mukaan noin 40 miljardin 

euron verotulot. […] Eläkerahastomme menettivät seuraavana vuonna arvostaan noin 17 

miljardia.” Aikaisempaan globaaliin finanssikriisin viitattuaan Grahn-Laasonen arvioikin 

perussuomalaisten toivovan uudessa välikysymyksessään ”hallituksen tyrmäävän osallistumisen 

käytännössä kaikkiin eurooppalaisiin kriisinhallintajärjestelmiin”. Tämän hän taas katsoo 

merkitsevän perussuomalaisten omien tavoitteiden kannalta sitä, ettei puolue edes halua Suomen 

yrittävän estää vastaavanlaisia menetyksiä tulevaisuudessa.518 

Ryhmäpuheenvuorossa toivotaankin etenkin perussuomalaisilta ”todellisia, tästä maailmasta olevia 

vaihtoehtoja”, ja että puolue julkisesti kertoisi ”millaisen riskin se olisi valmis ottamaan Suomen 

kansan tulevaisuudella” eurosta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä irtautumisesta puhuessaan. Lisäksi 

Grahn-Laasonen toteaa, että nykytilanteessa sama kysymys tulisi esittää myös ”täyskäännöksen 

tehneelle” keskustalle, jonka kannan kriisinhoitoon hän katsoo muuttuneen ratkaisevasti 

oppositioon siirtymisen jälkeen. Keskustan todetaan ”vielä hallituksessa ollessaan olleen sitä 

mieltä, että euroalueen vakautuspolitiikka on väistämätöntä”. Tuolloin keskusta ei tosin Grahn-

Laasosen mukaan kertonut, että ”vakauttaa pitää heidän logiikkansa mukaan vain pienet maat”, ja 

viittaa tässä puolueen nykyiseen kantaan koskien kysymystä Espanjan tukemisesta.519 
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Kokoomuksen eduskuntaryhmän esitetään sitä vastoin ”aina ajattelevan, mikä on Suomen edun 

mukaista”. Tämän pohjalta Grahn-Laasonen linjaa kokoomuksen kannattavan myös jatkossa 

osallistumista kaikkiin eurooppalaisella tasolla toteutettaviin järjestelyihin, joilla ”turvataan 

suomalaisia työpaikkoja, varjellaan suomalaista talouskasvua ja suojellaan suomalaisten 

hyvinvointia”.520 

Ryhmäpuheenvuorossa toisaalta myönnetään nykyiseen kriisipolitiikan linjaan sisältyvät riskit, 

mutta samassa yhteydessä painotetaan, että seuraukset Espanjan kokoisen talouden ”kaatumisesta” 

olisivat vielä huomattavasti vakavammat kuin mitä aikaisemmin Kreikan, Irlannin ja Portugalin 

kohdalla. Siten kriisinhoidon kannalta ”katsomoon jäämisen” ei koeta olevan Suomelle todellinen 

vaihtoehto, mikäli vain pahimman skenaarion toteutuminen on mahdollista pyrkiä estämään 

yhteistyössä muiden jäsenmaiden kanssa: 

 ”Tiedämme hyvin, että nämä päätökset ovat ikäviä eivätkä suinkaan kokonaan 

 riskittömiä. Mutta sen tiedämme näitä päätöksiä tehdessämme, että pahimman 

 skenaarion riskit näiden toimien epäonnistumisesta ovat kuitenkin kohtuullisia niihin 

 riskeihin verrattuna, joita te, perussuomalaiset, ja ilmeisesti entinen vastuunkantaja 

 keskustakin olette valmiita ottamaan ’antaa mennä vaan’ -politiikallanne.” 

 ”[…] puhuessamme Espanjan pankkien  pääomittamisesta tai Kreikan vaaleista 

 puhumme samalla myös suomalaisten  tulevaisuudesta: suomalaisten työpaikkojen, 

 säästöjen, eläkkeiden ja hyvinvointivaltion kohtalosta. […] Espanjan talous on liki 

 kaksi kertaa niin suuri kuin Kreikan, Irlannin ja Portugalin taloudet yhteensä. Jokainen 

 ymmärtää […] kuinka vakavat seuraukset Espanjan kaatumisella olisi. Meille ei ole 

 vaihtoehto jäädä katsomoon, jos voimme yrittää estää pahimman toteutumisen 

 yhdessä muiden eurooppalaisten kanssa.”521 

Edelleen kriisinhoidon ja -ratkaisujen kannalta Grahn-Laasonen painottaa, ettei yhtäkään 

ratkaisuesitystä tulisi ”tyrmätä lonkalta”, ja pitää lisäksi tervetulleena sitä, että ”Euroopassa on 

käynnistynyt akuutin kriisinhallinnan ohella vihdoin laajempi keskustelu kasvusta ja euroalueen 

tulevaisuudesta”. Hän katsoo olevan tarpeen ”pysähtyä kylmän viileästi arvioimaan suomalaisten 

etua” jokaisen ratkaisuvaihtoehdon kohdalla, oli kyse sitten yhteisistä joukkovelkakirjoista, 

pankkiunionista tai talouspoliittisen koordinaation tiivistämisestä. Kuitenkin lähtökohtaisina 

tavoitteina – akuuttien kriisitoimien ohessa – Grahn-Laasonen esittää Euroopan tarvitsevan 

”rakenteellisia uudistuksia vakauttamaan taloutta jäsenmaissa, toimivampia sisämarkkinoita sekä 

vapaakauppaa kasvun löytämiseksi”.522 
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Ryhmäpuheenvuorossa muistutetaan myös EU- ja eurojäsenyyden kansallisesta merkityksestä, mitä 

ei tulisi vähätellä viime vuosien ongelmien perusteella: ”Julkisessa keskustelussa on ollut piirteitä, 

että nyt kun EU:lla ja eurolla menee huonosti, kummastakaan ei tarvitse täällä niin välittää. […] 

Olemme kärsineet sen epäonnistumisista, mutta ennen kaikkea vuosien varrella hyötyneet sen 

lukuisista onnistumisista.” Samalla ”pienen, syrjäisen ja vientivetoisen” Suomen menestymisen 

korostetaan riippuvan tulevaisuudessakin Euroopan menestyksestä.523 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Grahn-Laasonen esitti Kataisen hallituksen hoitavan eurokriisiä 

vastuullisesti ja siten nauttivan myös kokoomuksen eduskuntaryhmän luottamusta. 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Sdp:n ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Miapetra Kumpula-Natri. Kumpula-Natri viittaa sdp:llä 

olleen ”selkeä, johdonmukainen ja tiukka linja Euroopan rahoituskriisin hoidossa niin oppositiossa 

kuin nyt hallituksessa”. Kriisinhoidon osalta hän tähdentää, että ratkaisut on tehty Suomen talouden 

ja suomalaisten veronmaksajien edut huomioiden. Lisäksi sdp:n huomautetaan korostaneen 

”pankkien omistajien ja yksityisten sijoittajien vastuuta sekä osallistumista kriisien kustannusten 

hoitamiseen”. Kumpula-Natri ilmoittaakin Suomen ”avoimen piikin sulkeutuneen” ja linjan 

tiukentuneen Kataisen hallituksen aikana siitä, mitä se oli ollut edellisten hallitusten kausilla aina 

kevääseen 2011 saakka: 

 ”Viime vuoden Portugalin tukipäätöksen jälkeen Suomen avoin piikki sulkeutui. 

 Suomi osallistuu ja auttaa oman taloutemme turvaamiseksi kuitenkin riskinsä rajaten. 

 Suomi ei hyväksy velkojen yhteisvastuullisuutta, vaan jokainen maa vastaa itse 

 veloistaan. Tämä on sdp:lle keskeinen periaate.” 

 ”Vakuuslinjakin pitää ja pysyy. Niin kauan kuin väliaikaisesta mekanismista 

 ERVV:stä otetaan käyttöön rahoitusohjelmia, turvaa Suomi riskinsä vakuuksilla. 

 Suomen Kreikan toisen tukipaketin yhteydessä saamien takausten vakuuksien arvo on 

 vain noussut. Samalla valitettavasti edellisen, keskustavetoisen hallituksen 

 myöntämän miljardin euron lainan menettämisen riski on kasvanut päivä päivältä.”524 

Vallitsevan tilanteen kannalta Kumpula-Natri asettaa espanjalaiset pankit akuutin kriisin keskiöön. 

Uhkana hän mainitsee olevan kriisin leviämisen Euroopan ja jopa maailmanlaajuiseksi, mikäli sitä 

ei kyetä rajaamaan Espanjaan ja pankkien aseman turvaavissa toimenpiteissä epäonnistutaan. Hän 

korostaakin, että pankkikriisin lähtiessä leviämään, se ”imaisisi meidät mukanaan” uhaten siten 

myös suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Tuolloin Kumpula-Natrin mukaan ”edes eri 
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valuutta ei toisi suojaa”. Hän muistuttaa tässä yhteydessä Lehman Brothersin kaatumisesta 

Suomelle aiheutuneista seurauksista: ”Lehman Brothers oli dollarifirma, ja välissä oli valtameri. 

Suomelle tuo […] toi välittömästi jopa 20 miljardin menetyksen vuodessa, täällä on puhuttu 40 

miljardista veroeuron menetyksestä – 8 prosentin bkt:n pudotuksen.”525 

Espanjan pankkisektorin tilan ratkaisemiseksi Kumpula-Natri määrittelee olevan olemassa kolme 

vaihtoehtoa. Näistä ensimmäisen hän viittaa olevan perussuomalaisten esittämä ”letkut irti” -

vaihtoehto, minkä mukaisesti Espanja jätettäisiin nykytilassaan yksin ja pankkisektorin ongelmiin ei 

puututtaisi. Ratkaisuna tämä kuitenkin johtaisi Kumpula-Natrin mukaan maailmanlaajuisen 

talouskriisin puhkeamiseen, minkä ”seuraukset näkyisivät aivan varmasti” Suomessa muun muassa 

viennissä sekä kokonaistuotannossa, työllisyydessä ja valtionlainojen koroissa: 

 ”Ensimmäisenä vaihtoehtona, jota perussuomalaisetkin ovat esittäneet, letkut irti, on 

 jättää Espanja yksin ja sen rahoituslaitokset hoitamatta. Mikäli näin tehtäisiin, 

 seurauksena olisi maailmanlaajuinen talouskriisi. Seuraukset näkyisivät aivan 

 varmasti täällä Suomessa saakka […]. Vienti ja kokonaistuotanto voisi romahtaa 

 vieden mukanaan työpaikkoja ja valtion verotuloja. Se kurjistaisi julkisten palvelujen 

 maksuvaraa ja aiheuttaisi lisätyöttömyyttä. Valtiontalous ei nauttisi alhaisista koroista 

 ja korkeasta luottoluokituksesta. Yritysten rahoitus ehtyisi, ja investointien hiipuminen 

 ei loisi uusia työpaikkoja.”526 

Täten Kumpula-Natri toivoo, että perussuomalaiset ”voisivat yltiöpäisessä populismissaan” 

myöntää esittämänsä ratkaisun olevan vaihtoehtona kallis niin Suomen talouden kestokyvyn kuin 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Perussuomalaisten jättämän välikysymyksen 

osalta hän taas toteaa, että ”eurokriittisten kirjoitusten ja lainausten sekä spekulatiivisten 

lähteettömien viittausten pitkän koonnin” sijaan opposition tehtäviin kuuluisi esittää vaihtoehtoja.527 

Sen sijaan toisena ratkaisuvaihtoehtona Kumpula-Natri esittää olevan, että Espanja hakisi itse 

markkinoilta lainaa korkealla korolla pankkiensa pääomittamiseksi. Tämä skenaario arvioidaan 

kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta kaikkein huonoimmaksi: näin meneteltäessä sanotaan 

vaarana olevan, että lähtiessään tukemaan pankkejaan saattaisi Espanjan valtio lopulta itsekin 

ajautua ulos markkinoilta, jääden siten muiden jäsenmaiden rahoitustuen varaan ja johdattaen koko 

euroalueen yhä syvempiin ongelmiin: 

 ”Jos jo tiukilla oleva Espanja ottaisi kallista lainaa, tilanne muodostuisi nopeasti 

 kestämättömäksi. Silloin Espanjakin voisi pudota markkinoilta ja tulisi valtiona tuen 
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 hakijaksi. Jos Espanja kaatuisi, euroalue voisi alkaa hajota, devalvaatiokierteen koko 

 Euroopassa maksaisi kansa.” 

 ”Maan kaatumisen ehkäisemiseksi tarvittava kokonaislainamäärä kasvaisi 

 moninkertaiseksi. Käytössä olevien tukimekanismien rahoituskapasiteetti eli 

 palomuurit ei riittäisi näihin tarpeisiin.”528 

Näin ollen Kumpula-Natri päätyy kolmanteen vaihtoehtoon, ”lainan antamiseen Espanjan valtiolle 

tai valtion takauksella toimivalle pankkitukivirastolle”, minkä hän samalla ilmoittaa olevan 

nykyisessä kriisinhoidossa valittu linja ja ”pienimmän riskin tie” niin Suomelle kuin muille 

euromaille. Kyseisen lainamenettelyn turvin Espanjan esitetään pysyvän markkinoilla sekä saavan 

”terveimmät pankkinsa” pääomitettua. Käytännössä lainoituksen kerrotaan tapahtuvan joko 

ERVV:n tai EVM:n kautta, joista kummassakin tapauksessa tähdennetään Suomen vastuiden ja 

riskien pysyvän rajattuina: 

 ”Pysyvää mekanismia [EVM] käytettäessä takaisinmaksukyvystä tehdään arvio maan 

 kyvystä selviytyä veloistaan ennen ohjelmasta päättämistä. Oletusarvona on, ettei 

 euroakaan menisi Kankkulan kaivoon, vaan lainat ovat maan takaisin maksettavissa.” 

 ”Mikäli tuki Espanjalle annetaan heinäkuun alussa aloittavan […] EVM:n kautta, riski 

 lainanantajamaille on pienempi, sillä EVM on aina ensisijainen saaja. Mikäli 

 joudutaan toimimaan […] ERVV:n kautta, Suomi vaatii takausosuudelleen vakuudet. 

 Näin ollen molemmissa vastuumme ja riskit ovat rajatut.”529 

Kumpula-Natri edellyttää, että myönnettävän pankkituen tulee olla avointa, läpinäkyvää ja 

vastikkeellista, minkä mukaisesti pääomitusta vastaan voitaisiin saada esimerkiksi tuettujen 

pankkien osakkeita. Lisäksi hän korostaa, että pankkisektorin tukemiseen täytyy sisältyä ”selkeä 

suunnitelma siitä, miten heikkokuntoisemmat pankit ajetaan alas ja siirretään terveet laina- ja 

talletuserät sekä muut hyvät varainhankinnan erät säilytettävien pankkien hoitoon”. Valtion ja 

pankkisektorin keskinäissuhteen kannalta Kumpula-Natri puolestaan katsoo, että Espanjassa ”oikein 

tehdyllä pankkien tukemisella ja pankkisektorin tervehdyttämisellä” kyetään maan valtiontalouden 

”aito velkatarve” erottamaan sen pankkien tarvitsemasta tuesta. Espanjan valtion velka-asteen hän 

arvioi vielä nykyisellään olevan ”siedettävällä tasolla”, mutta huomauttaa toisaalta, että maalta 

tullaan silti vastaisuudessakin edellyttämään taloustilanteensa parantamiseksi ”erittäin tiukkaa” 

finanssipolitiikkaa: 

 ”Kapseloitu pankkisektori voi helpottaa maan valtiontalouden ongelmien hoitoa, 

 koska Espanjan valtionvelka on vielä siedettävällä 70 prosentin tasolla. Tästä 

 huolimatta maan pitää jatkossakin harjoittaa edelleen erittäin tiukkaa 
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 finanssipolitiikkaa kääntääkseen talouden suunnan tulevaan kasvuun ja maansa 

 työllisyyden parantamiseen.”530 

Puhuessaan kriisinhoidosta yleisemmällä tasolla Kumpula-Natri korostaa, että katseet on kyettävä 

siirtämään tulevaisuuden rakentamiseen ja kasvuun. Tässä onnistumisen ehdoksi hän asettaa tiukan 

kurin, mikä ei kuitenkaan saisi johtaa ”vääränlaiseen kurjistamiseen valtiontalouksissa”. 

Mahdollisiin eurobondeihin ei ryhmäpuheenvuorossa oteta nimenomaisesti kantaa, mutta Kumpula-

Natri ilmoittaa sdp:n kokevan ”yhteisvastuulliset velat” mahdottomina. Rahoitusmarkkinoiden 

toimintaa koskevat uudistukset sitä vastoin määritellään välttämättömiksi. Kumpula-Natri katsoo 

rahan vapaan liikkuvuuden vuoksi olevan ”pakko tehostaa” yhteistä valvontaa sekä tietojen vaihtoa 

ja linjaa samalla, että pankki- ja rahoitusmarkkinaveroa tulisi EU-tasolla ajaa määrätietoisesti 

eteenpäin. Edelleen rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen viitaten Kumpula-Natri peräänkuuluttaa 

yhteistä ”rahoitusmarkkinamallia”, jonka käyttöönotto ei rajoittuisi ainoastaan euroalueen maihin, 

vaan jonka tulisi lisäksi sopia ”nyt vastahankaisille” Ruotsille ja Isolle-Britannialle.531 

Kokonaisuudessaan Kumpula-Natri arvioi hallituksen ajaman linjan kriisinhoidossa olevan tiukka 

mutta realistinen. Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi hän ilmoittaa sdp:n eduskuntaryhmän tukevan 

Kataisen hallituksen politiikkaa, jossa ”kullakin maalla säilyy vastuu omista veloistaan, yksityinen 

sektori ja erityisesti rahoitusala itse osallistuu kriisin hoitoon ja suomalaisten veronmaksajien 

vastuut rajataan”.532 

Vasemmistoliitto 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Annika Lapintie. Vaikka välikysymys oli 

aihepiiriltään kytkeytynyt ensisijaisesti Espanjan pankkien tilan ja tukitoimien ympärille, lähtee 

Lapintie käsittelemään aluksi kansainvälistä markkinataloutta ja kilpailua yleisemmällä tasolla. Hän 

painottaa ensinnäkin epävakauden riskin sisältyvän aina markkinatalouteen ja huomauttaa, että 

menneisyyteen katsottaessa ”näemme kriisejä kriisin perään niin kauas kuin silmä siintää”. 

Kansainvälistyneen kaupan hän taas esittää asettavan jatkuvasti haasteita, joihin myös Suomen tulisi 

kansallisesti kyetä vastaamaan. Tästä näkökulmasta Lapintie ei kuitenkaan pidä kansalliseen 

valuuttaan palaamista ja sen mahdollistamaa devalvointia kannatettavana vaihtoehtona, vaan 

korostaa ennemmin tuotannon laadullisia seikkoja: ”Kansainvälistymisen haasteeseen ei voi vastata 

omalla valuutalla ja sen arvon alentamisella. Sellaiseen politiikkaan nojaaminen tekisi 

suomalaisista halpatuottajia halpatuottajan elintasolla. Pitää tehdä uutta ja parempaa.” Lisäksi 
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Lapintie toteaa useissa maissa tuotannon olevan nykyisellään supistumassa ja lopuissakin maissa 

”pysyvän vaivoin ennallaan”. Hän kiinnittää huomiota myös EKP:n rooliin ja toivoo keskuspankin 

suhtautuvan avoimesti ”kaikkiin niihin keinoihin, joita tarvitaan kasvun ylläpitämiseksi”.533 

Suomen tilanteen kannalta ryhmäpuheenvuorossa painotetaan, että kansainvälistymisen haasteista 

selviytymiseen tarvitaan jatkossa ”luottamuksen yhteiskuntaa”, jonka on perustuttava poliittisten 

päätöksentekijöiden ja etujärjestöjen yhteistyölle sekä oikeudenmukaisuudelle ja hyvinvointivaltion 

ylläpitämiselle: 

 ”voimme selvitä vain […] ammattiliittojen ja työnantajien sekä valtiovallan 

 yhteistyöllä. […] Yhteistyö edellyttää joustavuutta ja  toisten kunnioittamista, ei 

 saneluhenkeä. Se edellyttää myös sitä, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että 

 ketään ei jätetä pulaan lapsen syntyessä, koulutusta tarvittaessa tai silloin, kun 

 työttömyys, sairaus tai työkyvyttömyys yllättää. Vastaavasti yritysjohdon 

 palkitsemisen tulee olla kohtuullista ja suhteessa ihmisten oikeustajuun.”534 

Maiden korostetaan olevan globaalilla tasolla entistä tiiviimmin toisiinsa kietoutuneita, minkä 

seurauksena jokaisella maalla katsotaan olevan velvollisuus ”ennakoida tulevaisuutta ja pyrkiä 

estämään tai hillitsemään kehityskulkuja, jotka vaarantavat talouden vakauden”. Talouden 

vakauden kannalta, ja samalla Espanjan tilanteeseen viitaten, Lapintie muistuttaa myös vuonna 

2008 alkaneesta globaalista finanssikriisistä ja siitä Suomen taloudelle koituneista haitoista. 

Tuolloin hänen mukaansa ”pahimmalta vältyttiin” ja suomalaisia työpaikkoja saatiin turvattua 

eurooppalaisen yhteistyön sekä elvyttävän politiikan ansiosta. Lapintie varoittaa Eurooppaa ja sen 

rahoitusmarkkinoita uhkaavan jälleen samankaltaisen tapahtumaketjun kuin aikanaan Lehman 

Brothersin kaatuessa, mikäli vain rahoituslaitoksia päästetään yhdessäkin maassa ajautumaan 

konkurssiin hallitsemattomasti: 

 ”Vuonna 2008 Yhdysvalloissa alkanut rahoituskriisi romahdutti Suomen viennin ja 

 työttömyys uhkasi kasvaa. Onneksi Suomi ja eräät muut Euroopan maat kykenivät 

 tuossa tilanteessa elvyttämään niin, että pahimmalta vältyttiin. […] Yksin emme olisi 

 kyenneet pitämään Suomen työllisyyttä yllä.” 

 ”[…] tapahtumat yhdessä maassa heijastuvat toisiin maihin. Sen tähden ratkaisun 

 Espanjan säästöpankkikriisiin tulee olla sellainen, että se palvelee meidän 

 suomalaisten etua. Rahalaitosten hallitsematon konkurssi yhdessä maassa 

 halvaannuttaa koko Euroopan, epäluottamus rahalaitosten välillä kasvaa, ja yritysten 

 lainansaanti tyrehtyy. Ja niin olemme samassa tilanteessa kuin Lehman Brothers 

 kaatui Yhdysvalloissa. Se konkurssi levisi sieltä yli, valuuttarajoista piittaamatta.”535 
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Lapintie tähdentää nykytilanteessa haettavissa ratkaisuissa olevan kyse rahoitusjärjestelmän – ei 

pankinjohtajien tai pankkien omistajien – pelastamisesta, jotta ”yritykset voivat yleensä toimia ja 

työntekijä saa palkkansa”. Lisäksi tukitoimien toteuttamistapojen suhteen ryhmäpuheenvuorossa 

tehdään selkeä ero Kataisen hallituksen nykyisellään ajaman linjan ja edellisellä hallituskaudella 

hyväksyttyjen tukipäätösten välillä. Lapintie kritisoi edellisen hallituksen toimintaa toteamalla 

olevan eri asia ”kipata rahaa maailmalle vastikkeettomasti, kuten edellisen hallituksen aikana 

tehtiin”, kuin ”vaatia tuen ehtona pankkien osakkeita julkiseen omistukseen” vasemmiston tuen 

vastikkeellisuusvaatimuksen mukaisesti.536 

Rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn kohdalla Lapintie pitää ”käsittämättömänä” sitä, että 

”Euroopan rahoitusvalvonta nojaa kansallisiin valvojiin, vaikka rahoitussektori ei kunnioita 

lainkaan maiden rajoja”. Hänen mukaansa EU-maiden tulisikin yhdessä ”säädellä rahalaitoksia ja 

varjopankkitoimintaa niin, että riskejä minimoidaan”. Samalla Lapintie näkee välttämättömäksi 

rahoitusmarkkinaveron käyttöönoton, kuten myös menettelyt, joiden puitteissa pankkien 

omistajamuutokset, pilkkominen ja alasajo olisivat jatkossa tarvittaessa toteutettavissa: 

 ”On selvää, että rahalaitosten valvontaa on kiristettävä, sanoivatpa pankkien lobbarit 

 meillä ja muualla mitä hyvänsä. Tarvitaan tiukka ja toimivaltainen valvonta, joka 

 tarpeen tullen vaihtaa pankin johdon. Tarvitaan myös menettelytavat, joilla pankki 

 otetaan omistajilta pois, pilkotaan tai lopetetaan hallitusti.” 

 ”On välttämätöntä ryhtyä keräämään rahoitussektorilta veroa, jolla katetaan sen 

 aiheuttamia riskejä. Euroopan parlamenttikin teki päätöslauselman, jolla vaadittiin 

 rahoitusmarkkinaveroa.”537 

Toisaalta Lapintie esittää vasemmistoliiton suhtautuneen kriittisemmin valvontaan, jota esimerkiksi 

EU:n komissio kohdistaa jäsenmaiden talouksiin, ja epäilleen sen todellista tarkoitusperää. Silti 

myös tällaiselle valvonnalle Lapintie näkee olevan olemassa perusteita, sillä hän viittaa osassa 

maista poliittisten päättäjien toimineen välinpitämättömästi muun muassa kiinteistömarkkinoiden 

kehityksen suhteen finanssikriisiä edeltäneenä aikana: 

 ”[…] viime vuosina on toistuvasti havaittu, että liian monessa maassa päättäjät eivät 

 ole piitanneet esimerkiksi kiinteistökuplan syntymisestä, vaikka sellaisen 

 puhkeaminen nostaa aikanaan työttömyyden korkeaksi useiksi vuosiksi. Näinhän kävi 

 Islannissa, Irlannissa ja Espanjassa, kun finanssikriisi puhkaisi kiinteistökuplan.”538 
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Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Lapintie muistuttaa tavallisten kansalaisten Espanjassa ja Kreikassa 

joutuneen maksamaan ”inhimillisesti suurinta laskua poliitikkojen ja pankkien virheistä”. Näin 

ollen hän katsoo tärkeäksi, että tulevaisuudessa ”vakausmekanismien ja talouskurisopimusten 

kaltaisia yhteiseurooppalaisia periaatteita luotaessa” tulisi arvioida ja ottaa huomioon myös niistä 

aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia. Arvioinnin pohjalta olisi puolestaan sopimuksiin pystyttävä 

tekemään tarvittaessa muutoksia. Kriisinhoidon ja tukitoimien osalta Lapintie tähdentää, etteivät 

”pankkien omistajat tarvitse Suomen solidaarisuutta, mutta tavalliset työttömyyteen ja köyhyyteen 

syöstyt kreikkalaiset ja espanjalaiset tarvitsevat sitä.”539 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitti kannattavansa luottamusta Kataisen hallitukselle. 

Vihreä liitto 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron esitti Tuija Brax. Brax suhtautuu perussuomalaisten jättämään 

välikysymykseen kaksijakoisesti: toisaalta hän lukee sen ansioksi ”viime vuosien taloushistorian, 

nykyahdingon syvyyden ja riskien suuruuden” esille tuonnin, mutta sitä vastoin näkee sen tarjoavan 

vain vähän konkretiaa ja perusteluita sen suhteen, mihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin vallitsevassa 

tilanteessa tulisi ryhtyä. Välikysymyksestä Brax nostaa lisäksi ”erittäin arvokkaana havaintona” 

esille sen, kuinka korruption ja huonon hallinnon esitetään olleen keskeinen osa ”niin eurokriisiä 

kuin laajemminkin EU:n ongelmia”. Hän katsookin, ettei korruptioon ole Euroopan tasolla 

kiinnitetty riittävästi huomiota, ja määrittelee korruption torjunnan olevan merkittävää niin 

talouspolitiikan kuin laajentumispolitiikan kannalta. Vaikka ryhmäpuheenvuorossa myönnetään 

korruptiokysymyksen ongelmallisuus ja siihen liittyvät uhkat, huomautetaan toisaalta 

korruptionvastaisten toimien EU:ssa jo käynnistyneen. Tähän taas Suomen aloitteellisuuden 

edellisen hallituksen kaudella kerrotaan olleen vaikuttamassa: 

 ”[…] Suomen hallituksen viime vaalikauden aloitteellisuus johti siihen, että 

 komissaari [Cecilia] Malmström on nyt käynnistänyt korruptionvastaisen työn. Siltä 

 osin kuin välikysymyksessä siis väitetään, että mitään tälle EU:n vakavalle 

 korruptiolle ei ole tehty, välikysymys on väärässä. […] Siitä huolimatta välikysymys 

 on aivan oikeassa siinä, että suomalaiselle ja eurooppalaiselle työlle, hyvinvoinnille, 

 kansalaisten  perusoikeuksille eurooppalainen korruptio-ongelma on merkittävä haitta, 

 vaara, eikä pidä peitellä sitä, että Euroopassa on korruptiota […].”540 

Edelleen Brax toteaa perussuomalaisten olevan välikysymyksessään oikeassa siinä, että 

”lähiviikkojen tärkeistä eurooppalaisista ratkaisuista täytyy puhua tässä suuressa salissa” sen 
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sijaan, että asioista päätettäisiin vain suuressa valiokunnassa. Samalla hän viittaa EU-asioiden 

eduskuntakäsittelyn aikataulutuksen herättäneen huolta viime aikoina: ”Eduskunnassa on talven 

aikana yli puoluerajojen ja yksimielisesti ilmaistu huoli, välillä suoranainen harmi, siitä, että osa 

näistä keskeisistä EU-päätöksistä on tullut eduskunnan päätettäväksi hyvin myöhään.” Syiden 

tämänkaltaisiin ”kiiretilanteisiin” Brax katsoo löytyvän usein Brysselistä ja laajemmin Euroopasta. 

Hän määritteleekin kriisinhoitoon liittyneen päätöksenteon olleen ”kohtuuttoman nopeatahtista” ja 

asioiden valmistelun ”osittain hyvinkin kaukana siitä, mihin suomalainen hyvä hallinto on tottunut”. 

Brax kiinnittää huomiota myös eduskunnan omiin informointikäytäntöihin sekä siihen, kuinka 

eduskunnan poliittisen liikkumatilan on koettu useissa tapauksissa jääneen vähäiseksi:  

 ”[…] pelkästään eurooppalaisten kiireisten tai huonosti valmisteltujen 

 prosessien taakse ei voida mennä, kun etsitään niitä syitä, minkä takia eduskunta, niin 

 kuin esimerkiksi tarkastusvaliokunta yksimielisesti tuoreessa mietinnössään totesi, on 

 tosiasiassa usein asetettu vaihtoehdottomaan tilaan, jossa liikkumavaraa on hyvin 

 vähän, kun asioista lopulta on eduskunnassa päätetty.” 

 ”Siksi vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa niin E-kirjelmää kuin 

 erilaisia muita eduskunnan informointitapoja, myös selontekoja, käytetään 

 aktiivisesti.”541 

Kataisen hallituksen Brax kuitenkin korostaa tehneen ”todella loistavaa työtä” informoidessaan 

eduskuntaa ajankohtaisesta EVM-esityksestä ja ilmoittaa niin ikään pysyvän vakausmekanismin 

kohdalla ”riskien olevan arvioitu kaikkien osalta”. Edelleen hän muistuttaa perustuslakivaliokunnan 

yksimielisesti todenneen, ettei ”Suomen kyky vastata kansalaistensa perusoikeuksista vielä näillä 

riskeillä vaarannu”. Brax esittääkin varsinaiseen eurokriisiin ja kriisinhoitoon kytkeytyvien riskien 

sijasta Suomen talouden kannalta suurimpien haasteiden liittyvän tulevaisuudessa ”meidän omaan 

kykyymme hoitaa valtiontalouttamme ja siirtyä kestävän talouden globaaliin kärkeen”.542 

Ratkaisujen osalta ryhmäpuheenvuorossa ilmoitetaan vihreiden ymmärtävän sekä hallituksen että 

eduskunnan ”kriittistä näkemystä siitä, että yhteinen velkataakka eurobondien muodossa ei ratkaise 

tässä ja nyt mitään”. Brax katsoo eurobondien toteuttamisen edellyttävän samalla EU:n 

perussopimusten muuttamista, jolloin hän sanoisi siitä seuraavan vuosien mittaisen prosessin. Mitä 

taas tulee ehdotuksiin eurosta irtautumisesta ja kansalliseen valuuttaan palaamisesta, myöntää hän 

perussuomalaisten väittämän Ruotsin itsenäisen rahapolitiikan eduista nykytilanteessa paikkansa 

pitäväksi. Brax kuitenkin huomauttaa Ruotsi-vertauksen antavan kuvan tilanteesta vain ”lyhyellä 

tähtäimellä”, eikä hän siten näe euroeron olevan ratkaisu Suomelle: ”[…] kysymys ei ole vain tästä 
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ja nyt. Sen takia […] pakeneminen uskoon siitä, että tämän päivän vaikeuksista päästäisiin pois 

irtisanoutumalla euroyhteisöstä, ei kauaksi kanna.”543 

Kataisen hallituksen Brax sitä vastoin määrittelee tehneen kriisipolitiikassaan ”mahdollisuuksien 

taidetta” sovittamalla Suomen ”legitiimit huolet” yhteen euron pelastamiseksi välttämättömien 

toimenpiteiden kanssa. Espanjan tilanteen kohdalla vihreät näkevät erityisen tärkeäksi sen, että 

hallitus on korostanut annettavan pankkituen vastikkeellisuutta sekä EVM:n käyttöä tukitoimissa. 

Tosin asian valmistelun Euroopan tasolla todetaan olevan demokratian näkökulmasta vielä 

puutteellista, eikä siten esimerkiksi Suomen osuutta tulevasta pankkituesta ole toistaiseksi 

mahdollista sanoa tarkalleen: 

 ”Lähdemme siitä, että hallitus käyttää kaiken neuvottelutaitonsa pankkituen 

 vastikkeellisuuden juridisesti sitovaan kirjaukseen heti alusta asti eikä missään 

 tapauksessa jätä tätä asiaa myöhemmin sovittavien asioiden piiriin.” 

 ”On myös totta, että tässä valmistelussa muun muassa se, että me emme tarkkaan 

 tiedä, minkä kokoinen on Suomen osuus ehkä jopa 100 miljardin 

 kokonaisavustuksesta, on osa sitä, että Euroopan asioiden valmistelu ei ole 

 demokraattista eikä vielä valmista.”544 

Puhuessaan laajemmin ratkaisuista euron ”valuvikojen” korjaamiseksi, arvioi Brax niistä kaikkien 

olevan ”kieltämättä enemmän tai vähemmän ratkaisuja, joita voidaan kuvata askeliksi kohti 

liittovaltiota”. Tästä huolimatta hän uskoo ”pahimmankin euroskeptikon” ymmärtävän, minkä 

vuoksi yhteinen pankkivalvonta on tarpeen, kuten myös sen, että ”moni liittovaltioon kriittisesti 

suhtautuva” ymmärtää, miksi on hyväksyttävämpää valvoa tiukemmin jäsenmaiden budjettikuria.545 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi vihreiden eduskuntaryhmä ilmoitti antavansa Kataisen hallitukselle 

täyden tukensa. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Rkp:n ryhmäpuheenvuoron esitti eduskunnalle Astrid Thors. Tähänastisten tapahtumien pohjalta 

Thors sanoo perussuomalaisten esittävän välikysymyksessään skenaarioita, jotka ”eivät pidä yhtä 

totuuden kanssa”. Hän ilmoittaa Suomen toistaiseksi sitoutuneen maksamaan vakausmekanismeihin 

10,4 miljardia euroa, minkä hän ei katso perustuslakivaliokunnan kantaan viitaten vaarantavan 

valtion kykyä vastata kansallisista velvoitteistaan. Sitä vastoin Thors korostaa kansallisen 
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hyvinvoinnin olevan suuressa määrin viennistä riippuvaista ja muistuttaa tässä yhteydessä 

globaalista finanssikriisistä Suomelle seuranneista miljardien eurojen menetyksistä: 

 ”Viennistä kokonaan riippuvaisena maana Suomi ei selviäisi pitkälle ilman 

 ulkomaankauppaansa niin lähellä kuin kauempanakin olevien maiden kanssa. Yli 

 puolet hyvinvoinnistamme tulee viennistä, ja yli puolet ulkomaankaupastamme 

 tapahtuu muiden EU-maiden kanssa. Meidän on myös syytä muistaa, […] että vuosien 

 2008–2009 kriisi johti bruttokansantuotteen 13 miljardin ja verotulojen 6 miljardin 

 euron laskuun.” 

 ”Välikysyjät maalaavat skenaarioita, jotka eivät pidä yhtä totuuden kanssa. Suomen 

 valtio on tähän mennessä […] sitoutunut maksamaan euroalueen 

 vakauttamismekanismeihin yhteensä 10,4 miljardia euroa, josta 5,5 miljardia euroa on 

 nyt tullut käyttöön. Tämä summa on alle 5 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja 

 perustuslakivaliokuntahan on todennut, että kyse on summasta, joka ei vaaranna 

 valtion mahdollisuuksia vastata velvoitteistaan.”546 

Vallitsevassa tilanteessa Thors kokee, että yhteisiä rahoitusmarkkinoita koskevassa keskustelussa 

ovat myönteiset vaikutukset jääneet unohduksiin ongelmien saadessa näkyvyyttä. Hän huomauttaa 

esimerkiksi professori Timo Korkeamäen esittäneen suomalaisten yritysten eurooppalaisista 

pääomamarkkinoista saamien hyötyjen olleen vähimmillään 300 miljoonaa euroa vuodessa. 

Toisaalta tällaisen maiden välisen keskinäisriippuvuuden nähdään kuitenkin edellyttävän kultakin 

maalta suurta vastuuta siinä, että kansallisten intressien ajaminen ei ole ristiriidassa Euroopan 

yhteisten intressien kanssa. Tämän seikan Thors sanoo koskevan erityisesti Kreikkaa, jossa 

17.6.2012 järjestettävät parlamenttivaalit hän arvioi maan tulevaisuuden kannalta ratkaiseviksi. 

Mikäli Kreikka päätyisi vaaleissa ”kääntämään selkänsä” Euroopalle, ei tällöin Thorsin mukaan 

Eurooppa voisi muuta kuin ”suurella surulla” hyväksyä tilanteen, joka tästä seuraisi. Samalla hän 

toteaa, ettei olisi myöskään Kyproksen nykytilan osalta yllättävää, mikäli maa päätyisi Kreikan 

”vanavedessä” hakemaan taloudellista tukea.547 

Euroopan pääomamarkkinoiden ollessa yhteiset, asettaa Thors vallitsevissa oloissa ”yhteiseksi 

asiaksi välttää suurten eurooppalaisten pankkien kaatuminen, joka saattaisi kaataa toiset 

mukanaan ja merkitä luotonannon kiristymistä koko maanosassa”. Mikäli yritykset ja yksityiset 

taloudet puolestaan jäävät ilman luottoja, varoitetaan tällöin ”talouden pyörien pysähtyvän.”548 

Ryhmäpuheenvuorossa korostetaan lisäksi pankkeihin kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan 

tärkeyttä. EU:n todetaan kyllä jo kriisin aikana pyrkineen pankkivalvonnan kehittämiseen, mutta 
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silti tähänastisten toimenpiteiden oikeellisuudesta tai riittävyydestä ei olla täysin vakuuttuneita. 

Myös pankkisektorin koosta nähdään muodostuvan omat ongelmansa Euroopan taloudelle, sillä 

suurimpien pankkien viitataan kasvaneen taseiltaan valtaviksi suhteessa niiden kotipaikkanaan 

pitämien maiden kansantalouksiin: 

 ”Kriisin aikana EU on pyrkinyt […] vahvistamaan pankkien valvontaa. Mutta 

 pankkikriisin kohdatessa nyt Espanjan ja huolestuttavien merkkien ilmaantuessa 

 monissa muissa maissa joutuukin kysymään, ovatko luomamme pankkivalvonnan 

 säännöt tosiasiallisesti riittävät tai oikeat. Yhtenä ongelmana on, että kahdeksalla 

 maailman kymmenestä suurimmasta pankista on kotipaikka Euroopassa ja niiden 

 taseet ovat valtavat suhteessa vastaavien maiden talouksiin. […] Näin oli sekä Irlannin 

 että Islannin tapauksessa myös. Näiden molempien saarivaltioiden osalta lisäksi 

 pankkitarkastuslaitokset eivät toimineet oikealla tavalla.”549 

Eurooppalaisen pankkivalvonnan tehostamisen ohella Thors tähdentää olevan ensisijaista suojella 

veronmaksajia pankkitukien kustannuksilta luomalla säännöt pankkisektorin tärkeimpien osien 

säilyttämiseksi. Tämä tulisi hänen mukaansa toteuttaa siten, että rahoitusjärjestelmän toiminta 

saadaan varmistettua ilman, että ollaan pakotettuja korvaamaan kaikkia tästä koituvia tappioita. Sen 

sijaan espanjalaisten pankkien pääomituksen kohdalla Thors muistuttaa, ettei muiden maiden 

yhteisesti myöntämässä pankkituessa ole kyse espanjalaispankkien suorasta rahoituksesta, vaan 

myös tällöin Espanjan valtiolla säilyy viimekätinen vastuu: 

 ”Euroopan rahoitusvakausmekanismeilla ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta 

 yksittäisten pankkien tukemiseen. Espanjan valtio voi saada tukea edullisina ja 

 pitkäaikaisina lainoina, mutta vastuu pankkien pääomittamisesta on sen harteilla. 

 Sama koskee vastuuta tukilainoista korkoineen ja lyhennyksineen.”550 

Siirtyessään käsittelemään Suomen talouden tilaa ilmoittaa Thors IMF:n tietoihin nojaten 

kansallisen talouden olevan ”tutulla tavalla euroalueen ja koko Euroopan parhaiten hoidettuja”. 

Uhkien kotimaan taloudelle puolestaan viitataan IMF:n mukaan tulevan ulkopäin. Tämän pohjalta 

Thors esittääkin perussuomalaisten ajaman linjan perustuvan jo lähtökohtaisesti virheelliselle 

johtopäätökselle: 

 ”Viime maanantaina [11.6.2012] IMF julkaisi Suomea koskevan raportin. Se 

 osoitti tutulla tavalla Suomen talouden olevan euroalueen ja koko Euroopan parhaiten 

 hoidettuja. Suomen talouden uhat tulevat IMF:n mukaan ulkoa eivätkä sisältä. Tästä 

 perussuomalaiset näyttävät tekevän yhtä yksinkertaisen kuin epäloogisenkin 
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 johtopäätöksen, jonka mukaan paras suoja näitä ulkoisia uhkia vastaan on […] olla 

 kuin ulkomaailmaa ei olisikaan.”551 

Thors painottaa, ettei ”ulkomaailma ja keskinäinen riippuvuus katoa pelkästään silmiä 

ummistamalla”. Suomen kannalta hän määrittelee olevan kyse valinnasta, jossa on päätettävä ”onko 

meidän pyrittävä vaikuttamaan ulkoisten uhkien minimoimiseen ja mieluiten poistamiseen vai onko 

meidän vetäydyttävä uskoen, että kyllä me selviämme omin avuin”. Thors pitääkin selvänä, ettei 

Suomi voi asettaa itseään EU:n ulkopuolelle ja silti uskoa kaiken olevan hyvin myös jatkossa.552 

Euroopassa tarvittavien poliittisten ratkaisujen kannalta tulisi Thorsin mukaan ottaa ensinnäkin 

opiksi siitä, että yhteisten toimielinten valtuudet ovat olleet liian vähäiset sääntöjen kiertämisen 

estämiseksi. Tästä esimerkkinä hän viittaa vuosina 2003–2004 jäsenmaiden pystyneen tekemään 

tyhjiksi Euroopan komission vaatimukset julkisen talouden alijäämien vähentämisestä. Niin ikään 

Euroopan tilastoviranomaisen Eurostatin nähdään jääneen vaille keinoja, joilla se olisi kyennyt 

puuttumaan ”tilastohuijauksiin”. Johtopäätöksenään rkp:n eduskuntaryhmä esittää olevan tarpeen 

jatkaa tiellä, jossa sekä EU:lle että euroalueelle annetaan tarvittavat ”työkalut” sen varmistamiseksi, 

että Euroopassa kaikki noudattavat sovittuja sääntöjä. Tämän katsotaan merkitsevän Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen ja komission vahvaa roolia tulevaisuudessa. Sen sijaan kiireellisesti 

ratkaistavaksi ongelmaksi vallitsevissa oloissa Thors nostaa markkinatoimijoiden välillä vallitsevan 

luottamuksen puutteen. Hän tähdentää luottamuksen palauttamisen olevan sekä edellytys Euroopan 

tarvitseman kasvun saavuttamiselle että keino, jolla pankkikriisi Espanjassa saadaan pysäytettyä 

heti alkuvaiheessaan.553 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Thors ilmoitti rkp:n eduskuntaryhmän yhä luottavan Kataisen 

hallitukseen euroalueen kriisin hoitamisessa. 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Hallituspuolueista viimeisenä ryhmäpuheenvuoro oli kristillisdemokraateilla, jonka esitti 

Peter Östman. Östman pitää sinänsä hyvänä, että Euroopan talouden pitkään jatkuneista ongelmista 

voidaan käydä keskustelua myös eduskunnassa, mutta huomauttaa samalla, ettei kriisin 

ratkaisemiseksi ole löydettävissä helppoja ratkaisuja. Euroopan nykytilassa hän esittää IMF:n 

arvioon nojaten rahoitusmarkkinoilla vallitsevan epäluottamusta useita maita kohtaan, minkä 

vaikutukset heijastuvat myös Espanjan lainansaantiin markkinoilta. Östman kiinnittää huomiota 
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lisäksi valtioiden ja pankkisektorin väliseen suhteeseen. Hän esittää tilanteista, joissa valtioilla 

ilmenee ongelmia saada tarvitsemaansa rahoitusta markkinoilta, seuraavan samalla laajempaa 

epävakautta euroalueen reaalitalouteen. Tällaisen epävakauden painotetaan puolestaan jatkuvan 

aina siihen asti, kunnes euromaiden velkaantuminen on saatu rakenteellisilla uudistuksilla ja 

säästötoimenpiteillä hallintaan: 

 ”[…] IMF on arvioinut, että valtioiden lainanoton saatavuuteen ja hintaan kohdistuu 

 edelleen runsaasti paineita ja riskejä. Markkinoilla on edelleen epäluottamusta useiden 

 euroalueen valtioiden lainanottoa kohtaan. Se näkyy nyt myös Espanjan kohdalla.”  

 ”Valtioiden lainanotto ja pankkien taseet ovat myös voimakkaasti linkittyneet 

 toisiinsa. Tällöin valtioiden velanoton ongelmat muodostavat rahoitusjärjestelmän ja 

 julkisen kysynnän kautta merkittävän reaalitaloutta ja sen kasvua koskevan 

 epävakauden aiheuttajan. Niin kauan kuin euroalueen valtioiden velkaantumista ei ole 

 saatu rakenteellisten uudistusten ja säästöjen kautta hallintaan, jatkuu tämä epävarma 

 tilanne.”554 

Tähänastisen kriisinhoidon suhteen Östman pitää valitettavana, että ”päätöksiä vakuusrahastojen 

kasvattamisesta on kriisin aikana tehty peräkkäin siten, että aikaisempia päätöksiä ei ole vielä edes 

pantu toimeen”, ja näkee tässä toisenlaisenkin toimintatavan olleen aikanaan mahdollinen. Hän niin 

ikään toteaa EU:n ja euroryhmän toiminnassa ”keskeisten päätöksenteko- ja valmisteluasiakirjojen” 

saapuneen eduskunnalle varsin myöhään.555 

Näin ollen kriisipolitiikan päätöksenteon kiireellisyyttä ja menettelytapojen epäkohtia kohtaan 

esitetyn arvostelun myönnetään olevan jossain määrin perusteltua. Östman huomauttaa samalla 

tilanteen heijastuneen Suomessa hallituksen kykyyn pitää eduskunta informoituna ja ajan tasalla: 

 ”Kriisin hoitoa on leimannut jatkuva kiire ja toistuvat kriisipäätökset. Tämä on 

 asettanut kansallisen valmistelun ja eduskunnan osallistumisen hyvin vaikeaan 

 asemaan. Kriisinhallintatilanteessa on unionissa näköjään omaksuttu myös 

 toimintatapoja, jotka eivät turvaa laadukasta valmistelua ja jotka näiltä osin 

 heikentävät unionin perussopimusten mukaisten kansanvallan, oikeusvaltion ja hyvän 

 hallinnon periaatteiden toteutumista ja legitimiteettiä. Nämä näkökohdat on syytä 

 ottaa huomioon arvioitaessa valtioneuvoston ja sen osana valtiovarainministeriön 

 toimintaa luotettavien tietojen antajana eduskunnalle.”556 

EU-tasolla tehtyjen kriisinhoitotoimien vaikutuksia arvioidessaan Östman toteaa menevän ”vielä 

vuosia ennen kuin toipuminen tulee näkyväksi”. Hän esittää talouden nousun tapahtuvan hitaasti ja 

muistuttaa, etteivät ”historiassa toimineet ratkaisumallit välttämättä toimi tämän päivän 

                                                           
554 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 
555 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 
556 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 



 

174 
 

talousmaailmassa”. Ensisijaisen tärkeäksi tavoitteeksi määritellään kuitenkin se, että ”EU:n ja sitä 

myötä Suomen kilpailukyvystä pidetään huolta”. Uusien työpaikkojen luominen nimetään ehdoksi 

talouskasvun toteutumiselle, minkä yhteydessä tähdennetään pienten ja keskisuurten yritysten 

merkitystä työllistäjinä sekä tarvetta huolehtia näiden rahoituksen saannin mahdollisuuksista: 

 ”Pienet ja keskisuuret yritykset edustavat tällä hetkellä 99:ää prosenttia kaikista 

 yrityksistä EU:ssa, ja ne työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä. Ennen kuin kriisi alkoi 

 vuonna 2007, syntyi Euroopassa keskimäärin 500 000 uutta pienyritystä vuosittain. 

 Vuosina 2002–2011 näiden pk-yritysten piirissä syntyi 13 miljoonaa uutta työpaikkaa. 

 Nämä luvut huomioon ottaen on selvää, että paras kasvupotentiaali on juuri pienissä ja 

 keskisuurissa yrityksissä. Riskipääoman saatavuutta ja innovaatio- ja 

 tutkimusrahoitusta tuleekin suunnata erityisesti pk-sektorille.”557  

Östman ottaa kantaa myös kysymykseen kansalliseen valuuttaan palaamisen väitetyistä hyödyistä. 

Hän viittaa Soinin todenneen useaan otteeseen, ettei euro ole valuuttana toimiva, ja että Euroopassa 

tapahtunut kilpailukyvyn menetys on seurausta eurosta. Östman ei kuitenkaan asetu kannattamaan 

tätä näkemystä, vaan nostaa sen sijaan esille tilanteen 1990-luvulla markka-aikana, jolloin hän 

viittaa Suomen menettäneen kilpailukykynsä kansallisesta valuutasta huolimatta. Hän toteaa 

”kriiseissä olevan aina maksajia” ja esittää pienyrittäjien joutuneen tähän asemaan aikanaan 1990-

luvun Suomessa. Tämän pohjalta Östman päätyykin hylkäämään ajatuksen kansallisen valuutan 

paremmasta toimivuudesta euroon nähden: 

 ”Kysyn: miksi Suomi sitten menetti kilpailukykynsä 90-luvulla? Meillähän oli oma 

 valuutta, meillä oli oma valuutta Suomen markka. Silloin […] tuhannet pienyrittäjät 

 painoivat töitä niska limassa […] ja maksoivat miljoonien edestä ylimääräisiä lainoja 

 Suomen pankkisektorille. Kriiseissä on aina maksajia. Suomen pienyrittäjät olivat 

 myös veronmaksajien roolissa 90-luvulla. Se siitä oman valuutan toimivuudesta 

 suhteessa euroon ja tästä oikeudenmukaisuudesta.”558 

Ryhmäpuheenvuoron Östman päättää toteamalla Kataisen hallituksen linjana olleen ”Suomen 

kokonaisedun ja veronmaksajien varojen mahdollisimman hyvä suojaaminen”. Hän ilmoittaa 

kristillisdemokraattien myös katsovan oikeiksi ”hallituksen tiukat linjaukset ja ehdollisuuden 

vaatimukset eurooppalaisen finanssijärjestelmän selviämisen tukemiseksi”. Tukien myöntämisen ja 

eduskunnan tiedonsaannin kannalta hän kuitenkin edellyttää, että tukitoimia koskevien ”ehtojen 

kaikkine vaatimuksineen” tulee olla kirjattuina selkeästi päätösten pohjana toimiviin eduskunnan 

asiakirjoihin sekä varsinaisiin sopimuksiin.559 

  

                                                           
557 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 
558 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 
559 Edustaja Peter Östman (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 66/2012 vp. 
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Luottamusäänestys välikysymyksen johdosta 

Välikysymyksen luottamusäänestyksessä oli puhemiehen ehdotusta vastassa luvuissa 8.2.2. ja 8.2.4. 

mainitut Soinin ja Pekkarisen ehdotukset perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi, 

joista kummassakin ilmaistiin laajaa tyytymättömyyttä Kataisen hallituksen kriisinhoidon linjaa 

kohtaan. Kun vielä vasemmistoliiton välikysymyksen yhteydessä vuonna 2011 ei ollut varsinaisesti 

kyseenalaistettu istuvan hallituksen luottamusta, oli tällä kertaa sekä Soinin että Pekkarisen 

ehdotuksissa yksiselitteisesti esitetty, ettei Kataisen hallitus nauttisi eduskunnan luottamusta. Tästä 

huolimatta luottamus hallitukselle varmistui varsin selvin lukemin: Soinin ja Pekkarisen jättämistä 

ehdotuksista äänestettiin puhemiehen ehdotusta vastaan asetettavaksi Soinin ehdotus, jonka 

puhemiehen ehdotus voitti lopullisessa äänestyksessä äänin 105–69. 

8.3. Välikysymyskeskustelu 17.4.2013 

8.3.1. Edellisen välikysymyksen jälkeen eurokriisissä tapahtunutta 

Kesäkuun 2012 välikysymyskeskustelussa näkyvästi esillä olleeseen Espanjan pankkisektorin 

tilanteeseen saatiin sittemmin ratkaisu jo välikysymystä seuranneiden viikkojen aikana. Virallisen 

tukipyyntönsä Espanja esitti euromaille kesäkuun lopulla560, minkä pohjalta maan rahoituslaitosten 

vakauttamiseksi laadittu lainaohjelma hyväksyttiin 20.7. sekä euroalueen valtiovarainministereiden 

kokouksessa että eduskunnassa, jolle Kataisen hallitus oli esitellyt asian valtioneuvoston 

tiedonantona561. Lainaohjelman enimmäismäärä asetettiin 100 miljardin euron suuruiseksi ja 

rahoitustuki Espanjalle tultaisiin myöntämään väliaikaisesta ERVV:stä aina siihen saakka, kunnes 

pysyvä mekanismi EVM aloittaa toimintansa. Suomen osuuden lainaohjelmasta ilmoitettiin olevan 

1,925 miljardia euroa, ja koska tuki myönnettäisiin aluksi ERVV:n kautta, oli hallitus tukipäätöksen 

yhteydessä jälleen neuvotellut vakuudet Suomen osuudelle562. 

Eduskunta oli myös 21.6. hyväksynyt Kataisen hallituksen huhtikuussa jättämän esityksen EVM:n 

perustamissopimuksesta. Virallisesti EVM pääsi aloittamaan toimintansa 8.10.2012, minkä jälkeen 

hallitus antoi vielä marraskuussa eduskunnalle valtioneuvoston selvityksen Espanjan lainaohjelman 

siirtämisestä ERVV:stä uuteen EVM:ään aiemmin kesällä sovitun mukaisesti.563 

                                                           
560 Statement by the Eurogroup 27.6.2012. 
561 Statement by the Eurogroup 20.7.2012. PTK 73/2012 vp, VNT 3/2012 vp. 
562 Euroalueen huippukokouksen julkilausuma 29.6.2012, valtiovarainministeriön tiedotteet 17.7.2012 ja 20.7.2012. 
563 Valtiovarainministeriön tiedote 4.10.2012. E 136/2012 vp, PTK 71/2012 vp. 
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Pitkittyneen ja edelleen jatkuvan eurokriisin myötä oli samalla tarve pankkisektorin sääntelyn ja 

valvonnan lisäämisestä EU-tasolla noussut yhä voimakkaammin esille poliittisessa keskustelussa. 

Analyysin kolmannen välikysymyskeskustelun aikaan huhtikuussa 2013 olivatkin toimet 

uudenlaisen eurooppalaisen pankkiunionin perustamiseksi jo käynnissä. Komissio oli antanut 

kesäkuussa 2012 ensimmäisen esityksensä pankkiunionin perustamisesta, jonka pyrkimyksenä olisi 

suojella tallettajia, palauttaa markkinoiden luottamus pankkeihin ja suojata finanssialaa häiriöiltä. 

Tämän ohessa pankkiunionin muodostaminen oli koettu tärkeäksi myös vallitsevan eurokriisin 

torjumisen näkökulmasta. Kriisin todettiin osoittaneen tuolloisen EU:n pankkijärjestelmän varsin 

kriisialttiiksi, sillä yhden pankin joutuessa vaikeuksiin voisivat tästä seuraavat ongelmat lähteä 

nopeasti leviämään pankkisektorilla vaikuttaen siten talletuksiin, investointeihin sekä viimein koko 

talouden tilaan. Tämän kannalta perustettavan EU:n pankkiunionin esitettiin lisäävän luottamusta 

pankki- ja eurojärjestelmään sekä toisaalta tukevan EU:n taloudellista ja finanssipoliittista 

yhdentymistä pitkällä aikavälillä. Muodostettavan pankkiunionin toiminnan keskeisiksi 

elementeiksi määriteltiin EU:n laajuiset pankkitoiminnan säännöt, yhteinen sääntöjen 

täytäntöönpanoa ja riskienhallintaa seuraava pankkivalvoja, yhteiset säännöt pankkien kaatumista 

estäville toimille ilman verovaroilla rahoitettavia pankkitukia sekä yhteinen talletussuojajärjestelmä, 

joka suojaisi talletuksia ja investointeja kaikkialla EU:ssa ja vahvistaisi luottamusta 

pankkijärjestelmään. Pankkiunionin vaiheittaisesta etenemissuunnitelmasta komissio jätti vielä 

uuden ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle syyskuussa 2012.564 

Vuoden 2012 lopulla sekä kevään 2013 kuluessa oli tehty myös päätöksiä koskien aikaisempia 

Kreikalle, Irlannille ja Portugalille myönnettyjä lainaohjelmia. Marraskuussa 2012 euroalueen 

valtiovarainministereiden kokous oli sopinut toimista Kreikan velkasuhteen alentamiseksi, ja 

joulukuussa puolestaan Ecofin-neuvosto ilmoitti hyväksyneensä aikatauluun, jossa Kreikan tulisi 

saada liiallinen julkisen talouden alijäämänsä korjatuksi, määräajan pidentämisen vuoteen 2016 

saakka565. Lisäksi maaliskuussa 2013 sekä Ecofin-neuvosto että euroryhmä olivat keskustelleet 

Irlannille ja Portugalille myönnettyjen ERVV- ja ERVM-lainojen laina-aikoja koskevista 

helpotuksista sekä siitä, kuinka maiden paluu velkakirjamarkkinoille ja toisaalta siirtyminen pois 

lainaohjelmien piiristä olisi parhaiten järjestettävissä566. 

                                                           
564 Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan lehdistötiedote (120/12) 
26.6.2012, Etenemissuunnitelma kohti pankkiunionia. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
12.9.2012. 
565 Eurogroup statement on Greece 27.11.2012, Greece granted two more years to correct its excessive deficit. Ecofin-
neuvoston lehdistötiedote (17219/1/12 REV 1) 4.12.2012. 
566 Statement of Finance Ministers 5.3.2013, Eurogroup statement on Portugal and Ireland 16.3.2013. 
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Keväällä 2013 pääosa huomiosta kohdistui kuitenkin Kyprokseen, jonka valtiontalous sekä maan 

talouden kokoon nähden huomattavan suuri pankkisektori olivat ajautuneet vaikeuksiin jo kesällä 

2012. Tilanteensa johdosta Kypros oli samalla jättänyt 27.6. euroalueen jäsenmaille pyynnön 

rahoitustuen saamiseksi567. Tukipyynnön pohjalta neuvottelut maalle laadittavasta tuki- ja talouden 

sopeutusohjelmasta olivat olleet käynnissä Kyproksen, muiden euromaiden, komission, EKP:n ja 

IMF:n kesken loppuvuodesta 2012 lähtien. 

Kyproksen kohdalla erityiseksi puheenaiheeksi olivat nousseet pankkisektoriin liittyvät 

rahanpesuepäilyt, joihin liittyen euroryhmä oli ilmoittanut 4.3.2013568 maan hyväksyneen 

riippumattoman selvityksen toteuttamisen rahanpesun vastaisista toimista kyproslaisissa 

rahoituslaitoksissa. 

Neuvotteluissa ensimmäinen sopimus Kyproksen lainoituksen ja talouden sopeutusohjelman 

pääkohdista oli jo saavutettu 16.3.569, mutta tuolloiseen sopimukseen sisältynyt ehto kaikkia 

pankkitalletuksia koskevasta kertaluonteisesta verosta ei ollut saanut hyväksyntää Kyproksen 

parlamentissa. Kyproksen ja euroryhmän välillä päästiin kuitenkin viikkoa myöhemmin ratkaisuun 

uudesta sopimuksesta570, jolla päädyttiin turvaamaan alle 100 000 euron suuruiset talletukset. 

Varsinaisen lainaohjelman enimmäiskooksi määritettiin 10 miljardia euroa, johon rahoituksen oli 

tarkoitus tulla EVM:n kautta. Tämän ohessa IMF:n oli määrä osallistua lainoitustoimiin. 

Kyproksen tilanne oli ollut useaan otteeseen esillä myös eduskunnassa, sillä jo joulukuussa 2012 

valtiovarainministeri Urpilainen oli vastannut kirjalliseen kysymykseen Kyproksen pankkien 

rahanpesuepäilyihin liittyvistä tarkastuksista, ja keväälle tultaessa oli maalle suunnitteilla olevasta 

lainaohjelmasta käyty 7.3. keskustelua eduskunnan suullisella kyselytunnilla571. Lisäksi tukitoimia 

sekä näitä koskevia kansallisia neuvottelukantoja oli käsitelty suuressa valiokunnassa 15.3. ja 

10.4572. 

Valtiovarainministeriö oli puolestaan julkaissut 15.3. päivitetyt tiedot valtion taloudellisista 

sitoumuksista, vastuista ja saatavista Euroopassa toteutettuihin kriisitoimiin liittyen, mitkä 

perustuivat tilanteeseen vuoden 2012 lopulla. Kevääseen 2012 nähden merkittävimpinä muutoksina 

voidaan pitää Espanjan lainaohjelmasta sekä EVM:n toiminnan käynnistymisestä seuranneita 

                                                           
567 Statement by the Eurogroup 27.6.2012. 
568 Eurogroup statement on Cyprus 4.3.2013. 
569 Eurogroup Statement on Cyprus 16.3.2013, valtiovarainministeriön tiedote 16.3.2013. 
570 Eurogroup Statement on Cyprus 25.3.2013. 
571 KK 916/2012 vp, PTK 20/2013 vp. 
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vaikutuksia. Samassa yhteydessä valtiovarainministeriö ilmoitti Suomen saaneen vuoden 2012 

loppuun mennessä Kreikan toisesta lainaohjelmasta sekä Espanjan lainaohjelmasta vakuuksia 1,12 

miljardin euron arvosta573. 

Analyysin kolmannen välikysymyskeskustelun keskiössä ovat kuitenkin ennen kaikkea Kyproksen 

tukitoimet. Keskustelu välikysymyksestä – jonka perussuomalaiset olivat jättäneet 5.4. Kataisen 

hallitukselle – käydään 17.4. tilanteessa, jolloin neuvottelut Kyproksen lainoituksesta ja talouden 

sopeutusohjelmasta on jo pitkälti saatu päätökseen. Tosin ratkaisulta puuttui vielä tuossa vaiheessa 

Kyproksen parlamentin lopullinen hyväksyntä, mutta sen odotettiin varmistuvan huhtikuun aikana. 

8.3.2. Välikysymys ”Kyproksen tukeminen osana euroalueen 

talouskriisiä” ja kysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen 

edustajan puheenvuoro 

 ”Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme 

 asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:  

 Aiotteko jatkossakin olla täysin piittaamaton siitä tosiasiasta, että EU on jatkuvasti 

 sekä systemaattisesti rikkonut omia sääntöjään,  

 jos EVM ei saa etuoikeutetun velkojan asemaa, aikooko hallitus oman ohjelmansa 

 mukaisesti hakea vakuudet Suomen osuudelle,  

 miten Suomen valtiovarainministeri saattoi hyväksyä ensimmäisen 

 tukipakettipäätöksen, jossa hyväksyttiin talletussuojan murtuminen,  

 miksi sijoittajavastuuta ei ulotettu Kyproksen valtionvelkakirjoihin sijoittaneisiin,  

 oletteko selvittäneet, paljonko rahaa katosi Kyproksen pankkien ulkomaisista 

 sivukonttoreista, kun kyproslaiset jonottivat kahdensadan euron maksiminostojaan 

 pankkiautomaateilla Kyproksen saarella,  

 eikö olisi oikein, että ensin selvitetään, tuemmeko rahanpesijöitä, ennen kuin paketti 

 myönnetään ja  

 miten olette varmistaneet, että Kypros pystyy maksamaan velkansa takaisin, kun maan 

 velka on jo nyt 89,7 prosenttia sen bruttokansantuotteesta ja nyt maksettava 10 

 miljardin tukipaketti on kokoluokaltaan 60 % maan bruttokansantuotteesta?”574 

Vuoden 2013 välikysymyksessä perussuomalaisten esittämä kritiikki kohdistuu lähes yksinomaan 

Kyproksen talouden ja pankkisektorin ongelmiin sekä maalle myönnettyyn lainoitukseen. Tässä 

suhteessa onkin havaittavissa selkeä ero kesän 2012 välikysymykseen, josta perussuomalaiset olivat 
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laatineet huomattavasti laaja-alaisemman ja useisiin asiakysymyksiin kantaa ottavan 

kokonaisuuden. Kuten edellä mainittu kysymysosio osoittaa, lähtevät perussuomalaiset tälläkin 

kertaa voimakkaasti haastamaan Kataisen hallitusta ja kyseenalaistavat vastikään tehtyä Kypros-

ratkaisua monelta osin. Hallitusta vaaditaan ensinnäkin vastaamaan, aikooko se hankkia vakuudet 

Suomen osuudelle, mikäli EVM:n velkoja-asemaa lainaohjelmassa päädytään heikentämään. Tämän 

ohessa hallitusta arvostellaan siitä, kuinka se saattoi olla mukana hyväksymässä ensimmäistä 

sopimusehdotusta Kyproksen lainaohjelmaksi, joka olisi toteutuessaan kajonnut talletussuojaan. 

Maalle myönnettävän lainoituksen kannalta nostetaan samalla ongelmiksi sijoittajavastuun 

rajoittaminen valtionvelkakirjojen ulkopuolelle sekä etenkin kyproslaisen pankkisektorin 

rahaliikenteessä ilmenneet epäselvyydet ja epäilyt rahanpesusta. Luottamusta ei myöskään osoiteta 

Kyproksen takaisinmaksukykyä kohtaan, miltä osin myönnettävän 10 miljardin lainaohjelman 

huomautetaan olevan suuruudeltaan 60 prosenttia jo valmiiksi velkaantuneen maan bkt:sta. 

Välikysymyksen on allekirjoittanut 39 perussuomalaisten edustajaa, joista ensimmäinen 

allekirjoittaja on jälleen Timo Soini. Muista opposition eduskuntaryhmistä keskusta ja vasenryhmä 

eivät olleet mukana välikysymyksessä. 

Heti välikysymystekstin johdannossa todetaan ”saman näytelmän olevan nähty” jo aiemmin 

moneen kertaan ja Kyproksen painotetaan olevan järjestyksessään viides pelastuspakettia hakeva 

euromaa. Kyproksen kohdalla tilanne esitetään kuitenkin aikaisempiin kriisimaiden tukitoimiin 

nähden erityisen epäilyttävässä valossa, sillä maan katsotaan itse keinotelleen sekä tehneen 

”finanssiteollisuuden vilpillisen vedätyksen” omalla toiminnallaan mahdolliseksi: 

 ”Kreikan ensimmäinen pelastuspaketti, Irlannin rahalähetys, Portugalin kautta 

 maksetut Saksan ja Ranskan pankkien tuet, Kreikkaan lähetetty toinen pelastuspaketti, 

 Espanjan koko pankkisektorin pönkittäminen sekä kreikkalaisten lainakorkojen 

 leikkaaminen ja maksuaikojen pidentäminen. Nyt on vuorossa Kyproksen keinottelu 

 ja finanssiteollisuuden vilpillinen vedätys, jonka Kypros on tehnyt mahdolliseksi. On 

 alettu pelastaa rahoja, joiden alkuperä on hyvin kyseenalainen.”575 

Perussuomalaiset korostavat jokaisen näistä näytelmistä päättyneen ”aina samalla tavalla: 

suomalainen maksaa” ja muistuttavat suomalaisten olleen lisäksi jo aikaisemmin tukemassa 

”veroina kerätyin varoin sekä valtion vakuuksin lainaohjelmia Islannissa, Latviassa, Romaniassa ja 

Unkarissa”. Välikysymyksessä linjataan samalla kaikkien kyseisistä tukipaketeista olevan EU:n 

omien sopimusten vastaisia, eli ”selkosuomeksi laittomia perusartikloiden, siis pykälien, 123 ja 125 

mukaan”. Näin ollen perustavanlaatuiseksi kysymykseksi Kyproksen lainoituksen ja koko 
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eurokriisin hoidon kannalta nostetaan se, ”miksi ihmeessä euromaat menivät pelastamaan toisia 

euromaita, kun se on omien sopimustemme vastaista”. Samanlaisen tapahtumakulun määritellään 

toistuneen tukitoimia koskevassa päätöksenteon ”näytelmässä” kerta toisensa jälkeen: ”viime 

tipassa” tehtyjen päätösten välttämättömyyden esitetään kulloinkin perustuneen uhkakuviin, joissa 

ilman tukipäätöksen hyväksymistä varoitetaan ”maan kaatuvan, talouden kaatuvan tai viennin 

menevän tunnissa tukkoon”.576 

Tähän liittyen välikysymys viittaa talousvaikeuksissa olevien maiden lainoituksen kuuluneen jo 

pitkään IMF:n tehtäviin. Tässä kohdin perussuomalaiset tuovatkin esiin kysymyksen siitä, miksi 

euroalueen on pitänyt nykyisillä tukitoimillaan lähteä IMF:n ”reviirille”. Selityksen tähän todetaan 

kuitenkin olevan yksinkertainen: 

 ”IMF ei olisi ollut niin kiinnostunut siitä, mitä tarvittavat toimet esimerkiksi Kreikassa 

 olisivat aiheuttaneet Ranskan ja Saksan pankkisektoreille, jotka olivat finanssikriisin 

 jäljiltä erittäin heikossa kunnossa. Euroalueen mahtimaiden poliitikkoja kiinnostaa 

 tietysti ainoastaan oma napa ja se, mitä tapahtuu oman maan pankkisektorille ja miten 

 välttyä poliittisesti ja taloudellisesti erittäin ongelmalliselta pankkisektorin 

 miljardituelta. Poliittisesti nähtiin helpommaksi puhua soopaa solidaarisuudesta ja 

 tukea omaa pankkisektoria mutkan kautta lainaamalla kriisimaille tarvittava summa, 

 jotta ne voivat maksaa takaisin Saksan ja Ranskan pankeilta ottamansa lainat.”577 

Kyseisen politiikan ”eduksi” perussuomalaiset nimeävät lisäksi sen, että näin toimimalla on 

lainoitukseen saatu ”höynäytettyä vastuunkantajiksi” myös Suomen kaltaiset euromaat, joiden 

pankeilla ei ole ollut merkittäviä saatavia kriisimaista – toisin kuin tukitoimissa omaa etuaan 

ajaneilla euroalueen ”mahtimailla”.578 

Kyproksen tukipäätöksen osalta tilanteessa nähdään puolestaan olevan ”monta seikkaa, jotka 

tekevät siitä moraalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti vastuuttoman”. Tukipaketin kokoluokan 

tähdennetään ensinnäkin olevan valtava suhteessa maan kansantalouteen. Tämän ohessa kritiikkiä 

saavat osakseen Kyproksen taloudenpito ja verojärjestelmä, joiden virheistä maksamisen esitetään 

lankeavan suomalaisille veronmaksajille: ”Suomalaisin verovaroin tuetaan nyt veroparatiisia, joka 

ei kerää omia verojaan.” Lisäksi Suomen sanotaan olevan mukana ”pelastamassa hyvin 

kyseenalaisia rahalähteitä ja tukemassa rahanpesua” osallistuessaan maalle myönnettävään 

lainoitukseen.579 
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Ratkaiseva muutos Kyproksen asemassa veroparatiisina on perussuomalaisten mukaan tapahtunut 

maan vuoden 2004 EU-jäsenyyden sekä vuoden 2008 eurojäsenyyden myötä, mistä lähtien sekä 

kyproslaisen pankkisektorin että maahan tulleiden ”paperiyhtiöiden” määrän kerrotaan kasvaneen 

merkittävästi. Pankkien korostetaankin ”pistäneen koko kansantalouden sileäksi” vain viidessä 

vuodessa. Samalla Euroopan pankkiviranomainen EBA:n kyproslaisille pankeille ennen kriisiä 

tekemien stressitestien todetaan olleen ”pelkkää kaunistelua”. Välikysymyksessä ei myöskään 

luoteta pankkisektorinsa kokoon nähden pienen ja jo valmiiksi korkeasti velkaantuneen Kyproksen 

kansantalouden kykyyn maksaa lainaohjelmansa sovitusti takaisin, vaan ennustetaan, että 

annettaviin lainoihin tullaan aikanaan myöntämään helpotuksia: 

 ”Kypros on ollut eurossa viisi vuotta, ja sen pankit hukkasivat tuossa ajassa 100 

 prosenttia kansantaloudesta. Siis pistivät koko kansantalouden viidessä vuodessa 

 sileäksi. Maan valtionvelka on nyt 89,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja 

 tukipaketin myötä summa vain kasvaa. Käytännössä Kyproksen mahdollisuudet 

 maksaa velkansa takaisin ovat lähes olemattomat. Näin ollen maksuaikoja joudutaan 

 myöhemmin pidentämään ja lopuksi antamaan lainoja anteeksi. Tuolloin nykyiset 

 päättäjät ovat jo ihan muualla kantamassa vastuuta.” 

 ”Kysymykseen siitä, miten pankit ovat voineet hävitä uskomattomia summia, on 

 helppo vastata: Kyproksen pankkisektori on valtava ja pankkien taseet ovat 8–10          

 -kertaiset maan talouteen verrattuna. […] Vastaus Kyproksen pankkisektorin 

 paisumiseen puolestaan löytyy veroparatiisista ja rahanpesusta.” 

 ”Kypros on jo pitkään tunnettu veroparatiisina, mutta todellinen kysyntä sen 

 palveluille alkoi vuonna 2004, kun siitä tuli EU:n jäsen, ja vuonna 2008 maan 

 liittyessä euroon. Paperiyhtiöiden määrä yli kaksinkertaistui, ja vielä nopeammin 

 kasvoivat pankkien taseet.” 

 ”EU:n pankkivalvoja tutki pankkien kykyä selviytyä kriisioloissa tekemällä niille 

 stressitestit. Tuloksena oli Kyproksen suurimpien pankkien osalta puhtaat paperit. […] 

 Testien mukaan pankeilla oli riittävästi pääomia ja riittävän tehokkaat keinot riskien 

 hallintaan ja ankarienkin koettelemusten kestämiseen. Voimmekin todeta, että 

 stressitestit olivat pelkkää kaunistelua.”580 

Välikysymyksessä päädytään näin ollen linjaamaan, että ”ei voi olla oikein, että jos omia veroja ei 

alhaisen veroasteen takia [Kyproksessa] kerätä, EU:n mukaan rahat otetaan sieltä, missä veroja 

vielä maksetaan”. Niin ikään poliittisen suhtautumisen veroparatiiseihin katsotaan olevan selkeässä 

ristiriidassa lainaohjelman käytännön toteutuksen kanssa, miltä osin perussuomalaiset esittävät 

veroparatiiseille ”heristettävän sormea” puheiden tasolla kun samanaikaisesti toisaalla 

”rahalähetystä jo pakataan laukkuihin”.581 
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Sen sijaan Kyproksen ratkaisun kannalta ”käsittämättömimpänä käänteenä” perussuomalaiset 

pitävät Kataisen hallituksen mukanaoloa ensimmäisessä maalle neuvotellussa sopimusehdotuksessa, 

jossa ”siunattiin talletussuojan murtaminen”. Tämän sittemmin Kyproksen parlamentissa hylätyksi 

tulleen esityksen korostetaan vieneen pohjan koko talletussuojan uskottavuudelta. Lisäksi asiaan 

liittyen huomautetaan, että kriisinhoidossa tähän asti ”sijoittajavastuuta korostanut [Kataisen] 

hallitus olisi hyväksynyt menettelyn, jossa myös köyhän eläkeläisen ja pienipalkkaisen duunarin 

palkkatilistäkin olisi napattu lähes seitsemän prosenttia”.582 

Välikysymyksessä tiedustellaan myös Kyproksen lainoituksessa käytettävän EVM:n tulevasta 

velkoja-asemasta ja tähän liittyvistä hallituksen mahdollisista aikomuksista vaatia vakuuksia 

kansalliselle osuudelle. Perussuomalaiset kysyvätkin, onko EVM:n etuoikeutetun velkojan asemasta 

lainaohjelmassa ”taas luovuttu, ja jos on, mihin unohtuivat SDP:n kovasti hehkuttamat vakuudet?” 

Tässä yhteydessä eduskunnan muistutetaan aikanaan hyväksyneen EVM-sopimuksen, jossa 

”puhutaan, että sillä on etuoikeutetun velkojan asema, mutta nyt näin ei olekaan”. Sopimuksen 

viitataan samalla kieltävän pankkisektorin pääomittamisen suoraan EVM:stä, minkä mukaisesti 

pääomitus olisi aina toteutettava tuettavan pankin kotivaltion kautta. Kyproksen tapauksessa 

EVM:n roolin koetaan kuitenkin olevan muuttumassa ilman täysistunnossa hyväksyttyä päätöstä 

tyystin toisenlaiseksi kuin mitä mekanismia perustettaessa oli sovittu: ”Nyt EVM:stä ollaan 

kuitenkin tekemässä Euroopan laajuista roskapankkia ja sen kautta aiotaan sallia pankkien suora 

pääomittaminen. Miten tämä kaikki on mahdollista ilman suuressa salissa hyväksyttyä muutosta 

EVM-sopimukseen?”583 

Samalla esitetään huoli siitä, että harjoitettava kriisipolitiikka muodostaa uhan yhteiskuntarauhalle, 

ja varoitetaan nykyisen ”rinta kaarella heittäytymisen finanssiteollisuuden peliin” voivan tulla 

Euroopalle ”todella kalliiksi”. Työttömyyden, ja etenkin nuorisotyöttömyyden, todetaan olevan jo 

merkittävässä kasvussa lukuisissa euroalueen maissa, mistä viitataan myös aiheutuneen 

levottomuuksia Espanjassa ja Kreikassa. Perussuomalaiset katsovatkin, että kriisinhoidossa ajetulla 

”finanssiteollisuuden hämäävällä bail out -politiikalla” luodaan ”talouspakolaisia” pitkin 

Eurooppaa: 

 ”Jo nyt on nähtävissä yhteiskuntarauhan järkkyminen etenkin Etelä-Euroopan maissa. 

 Työttömyys kasvaa hälyttävästi. Helsingin Sanomien mukaan euroalueella oli 

 helmikuussa 19,1 miljoonaa työtöntä. Espanjassa ja Kreikassa nuorisotyöttömyys on 

 lähes 60 prosenttia, mikä ’on aiheuttanut levottomuuksia’, lehti kirjoittaa. Vuoden 
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 aikana nuorten työttömyysaste on kasvanut useilla prosenttiyksiköillä myös Italiassa, 

 Portugalissa, Slovakiassa ja Ranskassa. Voidaan siis sanoa, että tämä 

 finanssiteollisuuden hämäävä bail out -politiikka luo talouspakolaisia ympäri 

 Eurooppaa.”584 

Puolestaan euroalueella tarvittavien talouspoliittisten ratkaisujen suhteen välikysymyksessä 

nojataan professori Sixten Korkmanin näkemyksiin, jonka viitataan ”pitävän selvänä, että 

finanssipolitiikan voimakas kiristäminen Etelä-Euroopan valtioissa ei tee hyvää kansantalouksille 

ja euroalueelle”.585 

Kaiken kaikkiaan nykytilanteen sekä vallitsevan kriisipolitiikan linjan kannalta välikysymyksessä 

päädytään esittämään, että vuoden 2010 tapahtumien jälkeen on ”jotenkin hivuttamalla pystytty 

luomaan sellainen julkinen mielikuva”, jossa suomalaisilla koetaan olevan ”laillinen pakko ja 

velvollisuus osallistua etelän pankkipelureiden holtittomaan rahankäyttöön Kataisen hallituksen 

käsi lippaan -innolla, suomalaisten veronmaksajien rahoilla ja Suomen valtion antamilla 

takauksilla”. Juuri samanlaisesta mielikuvan luomisesta katsotaan olevan kyse Kyproksen 

tukineuvotteluissa, jotta Suomi saataisiin mukaan ”pelastamaan veroparatiisin rahanpesijöitä”. 

Niin ikään Kyproksen valtionlainoilla spekuloineiden pankkiirien sanotaan samanaikaisesti jälleen 

pääsevän ”kuin koira veräjästä”, minkä perusteella maan lainaohjelman korostetaan olevan 

epäoikeudenmukainen etenkin suomalaisten kannalta, joille tarkan rahankäytön ja lakien 

noudattamisen määritellään olleen ”vakaumuksena kautta aikojen”. Nykymuotoisten tukitoimien 

todetaankin tuovan ilmi ongelmista suurimman, moraalikadon: 

 ”Samalla tavalla yritetään nyt Kypros-paketin kohdalla luoda mielikuvaa, että nyt jos 

 on saatu edes pieni sijoittajavastuu, meidän on ehdottomasti lähdettävä pelastamaan 

 veroparatiisin rahanpesijöitä. Näin ei todellakaan kuulu olla. Meillä suomalaisilla on 

 kautta aikojen ollut se vakaumus, että rahan kanssa on oltava tarkka ja rahankäyttöön 

 liittyviä lakeja noudatettava erityisen huolellisesti. Tästä syystä Suomi lienee 

 maailman vähiten korruptoitunut maa.” 

 ”Valtionlainoilla spekuloineet pankkiirit pääsevät taas kuin koira veräjästä. Tästä 

 kaikesta nousee nyt se suurin ongelma – moraalikato.”586 

Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoro 

Soinin välikysymyskeskustelussa pitämän avauspuheenvuoron voidaan sanoa pääkohdissaan 

noudattelevan välikysymyksen sisältöä, missä esitettyyn kritiikkiin hän tuo edelleen tarkennuksia 
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sekä lähtee kriisinhoidon linjan suhteen haastamaan erityisesti aikaisemmissa hallituksissa istuneita 

ministereitä. 

Puheenvuoronsa aluksi Soini tarttuu rahanpesua koskeviin epäilyihin ja vaatii Kataisen hallitusta 

kertomaan suomalaisille tietonsa siitä, mille tahoille Kyprokselle myönnettyä rahoitustukea ollaan 

lopulta kohdistamassa. Samalla hän kyseenalaistaa sen, onko hallituksella itselläänkään tarkkaa 

kuvaa lainaohjelman käyttötarkoituksesta: 

 ”Ennen kuin voimme keskustella tästä, pitää tietää, kenelle rahat menevät. […] Jos te 

 itse hallituksessa tiedätte vastauksen mutta ette kerro sitä, se on vakavin asia, mitä 

 tässä salissa kuvitella voi. Mutta jos te ette tiedä, intonne pelastuspaketteihin on 

 historiallisen moraaliton. Kuinka kerta kaikkiaan te voitte suostua maksajiksi, vieläpä 

 meidän rahoillamme, jos ette tiedä rahojen saajaa?” 

 ”Te tiedätte omien sanojenne mukaan tästä asiasta reilusti. Teillä on velvollisuus 

 kertoa vastaukset tukipakettien maksajille: suomalaisille, Suomen kansalle.”587 

Edelleen Kyproksen lainoitukseen liittyen Soini kysyy, miksei sijoittajavastuuta ulotettu koskemaan 

maan valtionvelkakirjoihin sijoittaneita. Hän jatkaa toteamalla hallituksen olevan kiinnostunut 

”enemmän pankkiirien hyvinvoinnista kuin Kyproksen kansasta”, viitaten tässä lainaohjelmasta 

laadittuun ensimmäiseen sopimusehdotukseen, johon oli sisältynyt ehto kaikkia pankkitalletuksia 

kohdistuvasta kertaluonteisesta verosta. Samalla Soini huomauttaa, ettei hallitus ole myöskään 

selvillä siitä, kuinka paljon kyproslaisista pankeista on mahdollisesti ehditty siirtää varoja pois 

niiden ulkomailla sijaitsevien konttoreiden kautta: 

 ”Oletteko selvittäneet, paljonko rahaa katosi Kyproksen pankkien ulkomaisista 

 sivukonttoreista, kun kyproslaiset jonottivat 200 euron maksiminostojaan 

 pankkiautomaateilla Kyproksen saarella? Ette ole, mutta julkisuudessa liikkuneiden 

 tietojen mukaan summa on satoja miljoonia. Muun muassa Lontoossa sivukonttorit 

 olivat auki. Eikö olisi oikein, että ensin selvitetään, tuemmeko rahanpesijöitä, ennen 

 kuin paketti myönnetään?”588 

Soinin mukaan hallitus on lisäksi suostunut Kyproksen lainaohjelmaan ”ilman rahanpesuselvitystä 

ja velkakestävyysanalyysia”. Velkakestävyyden osalta hän viittaa vastikään julki tulleisiin tietoihin, 

joissa Kyproksen tukitarve on määritelty aikaisemmin arvioitua suuremmaksi, ja päätyy siten 

toteamaan, ettei Kyprosta voida pitää velkakestävänä maana: 

 ”Onko Kypros mielestänne velkakestävä? Epäilen, sillä ensiksi kuviteltiin Kyproksen 

 selviävän 17 miljardilla. Viime viikolla kävi ilmi, että tarve on 23 miljardia. Siis mistä 

                                                           
587 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
588 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 



 

185 
 

 oletatte Kyproksen kaivavan 6 miljardia lisää tähän hätään? […] Ja minkä 

 taloustieteen perusteella se velkakestävä on, jos te sitä väitätte?” 

 ”Miten olette varmistaneet, että Kypros pystyy maksamaan velkansa takaisin? Ette 

 mitenkään, varsinkin kun on käynyt ilmi, että Kyproksen on itse kaivettava, ei 7, vaan 

 13 miljardia euroa. Tämä maa ei ole velkakestävä.”589 

Puheenvuorossaan Soini palaa myös syksyn 2010 tapahtumiin ja muistuttaa kirjoittaneensa jo 

16.11.2010 kuinka "EU:n rahaliitto natisee liitoksistaan” Kreikan, Irlannin ja Portugalin ongelmien 

myötä sekä nimenneensä Saksan tukitoimien rahoittamisen kannalta ”ainoaksi maaksi, jolla on 

rahaa” siinä missä ”muut voivat puhua mitä tahansa vakuudettomia”. Vuodelta 2010 Soini nostaa 

lisäksi esiin Kataisen, Urpilaisen ja Kiviniemen kannanotot, jotka nämä olivat antaneet 27.10. 

pidetyssä täysistunnossa590 – eli tilanteessa, johon mennessä oli tehty päätös ainoastaan Kreikan 

ensimmäisestä lainaohjelmasta.591 

Verratessaan näitä kannanottoja nykyhetkeen Soini esittää kriisipolitiikan linjan muuttuneen 

oleellisesti niin kokoomuksella, sdp:llä kuin keskustalla. Hän huomauttaa Kataisen jo aikanaan 

sanoneen, ettei ”uusia kreikkoja enää hyväksyttäisi”. Urpilaisen kohdalla Soini taas kummeksuu 

sdp:n nykyistä valmiutta hyväksyä päätös ”tavallisten veronmaksajien talletusten leikkaamisesta”, 

ja Kiviniemen osalta hän puolestaan korostaa keskustan alun perin aloittaneen ”tukipakettipolitiikan 

ilman vakuuksia”, eikä pidä siten puolueen nykyistä kantaa tukitoimiin uskottavana: 

 ”Siteeraan […] silloista valtiovarainministeri Kataista, edustaja Urpilaista sekä 

 edellistä pääministeri Mari Kiviniemeä, jotka […] 27.10. sanoivat muun muassa 

 seuraavaa: ’Kukaan ei saa elää euroalueella kuin pellossa pakottaen 

 toisen välillisesti kärsimään. Jäsenmaiden oma vastuu talouspolitiikkansa 

 seurauksista on tuotava käytäntöön. Emme hyväksy enää uusia kreikkoja. Kaatuva 

 hoitaa jatkossa omat asiansa muita häiritsemättä.’ Näin valtiovarainministeri Jyrki 

 Katainen.” 

 ”Edustaja Urpilainen totesi samana päivänä: ’Meidän mielestämme on täysin 

 kestämätöntä, että voitot kyllä yksityistetään mutta tappiot maksatetaan tavallisilla 

 ihmisillä, palkansaajilla, eläkeläisillä, yrittäjillä – tavallisilla veronmaksajilla.’ 

 Ministeri Urpilainen: Mitä teille on nyt tapahtunut? Te olitte mukana hyväksymässä 

 Kyproksen tukiohjelman, jossa juuri noiden tavallisten veronmaksajien talletuksia 

 olisi leikattu. Kyproksen parlamentti ei sitä niellyt.” 

 ”[…] Mari Kiviniemi ja sama päivä: ’Haluan tehdä tässä selväksi yhden asian: 

 Kreikan lainajärjestelyistä päätettäessä meitä ei muuten painanut solidaarisuus tai 

 vastuu Kreikan pelastamisesta, kyllä meillä oli aito hätä Suomen ja suomalaisten 

 pelastamisesta. Kyse ei siis ollut solidaarisuudesta tai auttamisen ilosta vaan 

                                                           
589 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 suomalaisten omien etujen puolustamisesta.’ Keskusta aloitti tämän 

 tukipakettipolitiikan ilman vakuuksia, ja nyt se on kääntänyt muka kelkkansa. 

 Uskokoon, kuka haluaa.”592 

Eurokriisissä harjoitetun politiikan Soini tuomitsee epäonnistuneeksi ja virheelliseksi, mainiten 

tässä yhteydessä euroalueella kasvaneen työttömyyden sekä ”jo nyt nähtävissä olevan 

yhteiskuntarauhan järkkymisen etenkin Etelä-Euroopan maissa”. Nykyisen politiikan Soini esittää 

vain kasvattavan työttömyyttä entisestään ja katsoo sen jatkamisen lopulta johdattavan 

eurooppalaisen talouden tilaan, jossa ”puhumme pian menetetyistä sukupolvista”. 

Kokonaisuudessaan Soini määrittelee tämän ”karmaisevaksi tulevaisuuden näyksi” Euroopalle: 

 ”Euron alttarille, yhteisvaluutan pelastamiseksi, uhrataan miljoonien nuorten elämä ja 

 tulevaisuus. Virheellisen politiikan seurauksena työttömyys kasvaa edelleen. […] 

 Japanissa 1990-luvusta puhutaan menetettynä vuosikymmenenä. Euroopassa me 

 puhumme pian menetetyistä sukupolvista. Tämä on karmaiseva tulevaisuuden näky 

 meille eurooppalaisille.”593 

Samalla Soini jatkaa kriisitoimien oikeudenmukaisuuden kyseenalaistamista Suomen 

näkökulmasta, missä hän viittaa EKP:n tutkimukseen kotitalouksien varakkuuseroista jäsenmaiden 

välillä: ”Viime viikolla julkaistussa Euroopan keskuspankin tutkimuksessa kävi ilmi, että 

kriisimaiden kotitaloudet ovat Portugali pois lukien suomalaisia kotitalouksia varakkaampia. […] 

Tämä ei yllätä, että kotitalouksissa Suomi on varallisuudeltaan toiseksi viimeinen.” Lisäksi Soini 

esittää verotuksen kriisimaissa olleen ”pääsääntöisesti Suomea alhaisempi” ja ”harmaan talouden 

olevan todellisuutta” useissa maissa. Täten hän kokeekin paheksuttavaksi Kataisen hallituksen 

politiikan, jossa ”kansalaisemme on pantu maksamaan kasvavia veroja, jotta voimme pelastaa 

niitä, jotka eivät veroja maksa”. Edelleen tähän liittyen Soini kertoo hallituksen olevan 

korottamassa sähkö- ja bensaveroa sekä leikkaamassa kuntien valtionosuuksia kun samanaikaisesti 

toisaalla ollaan osallistumassa veroparatiisien pelastamiseen.594 

Sen sijaan perussuomalaisten kannattaman ratkaisun ja linjan määritellään olevan vallitsevassa 

tilanteessa ”yksinkertaisen selkeä: ei enää tukipaketteja”. EVM:n käyttö Kyproksen lainoittamiseen 

ei Soinin mukaan ole ratkaisu ongelmaan, sillä hän katsoo pysyvän vakausmekanismin ainoastaan 

luovan ”järjestelmän, jolla vastuuttomat poliitikot ja nokkelat pankkiirit jatkossa pelastetaan 

veronmaksajien rahalla”.595 

                                                           
592 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
593 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
594 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
595 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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Puheenvuoronsa Soini päätti jättämällä epäluottamuslause-ehdotuksen, jossa todetaan Kataisen 

hallituksen jatkavan Suomelle vahingollista ”tukipakettipolitiikkaa” osallistumalla moraalittomaan 

ja kestämättömällä pohjalla olevaan Kyproksen lainaohjelmaan. Tämän johdosta ehdotuksessa 

hallituksen ei katsota nauttivan eduskunnan luottamusta: 

 ”Kyproksen tukipaketti päätetään ilman rahanpesuselvitystä ja velkakestävyysarviota. 

 Tämä on kestämätöntä ja moraalitonta. Koska hallitus jatkaa edeltäjänsä 

 tukipakettipolitiikkaa ja rikkoo tietoisesti ja toistuvasti EU:n sääntöjä Suomen kansan 

 vahingoksi, se ei nauti eduskunnan luottamusta.”596 

8.3.3. Valtioneuvoston vastaus 

Valtioneuvoston vastauksen esitti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Vastauksessa Urpilainen 

lähtee liikkeelle kansallisista tavoitteista, joiden hän linjaa olevan ”kriisin taltuttaminen, euroalueen 

rahoitusvakauden palauttaminen, Suomen valtionvastuiden rajaaminen sekä tartuntavaikutusten 

estäminen Suomen talouteen”. Hallituksen korostetaan niin ikään haluavan turvata Suomen 

talouskasvun ja työllisyyden. Kuten jo kesäkuun 2012 välikysymyskeskustelussa, painottaa 

Urpilainen hallituksen ajaneen kriisinhoidossa tiukkaa linjaa. Kyproksen lainaohjelman todetaan 

tätä linjaa vastaavan, minkä lisäksi sen huomautetaan sisältävän uudistuksia aikaisempiin 

lainaohjelmiin nähden. Urpilaisen mukaan Kyproksen kohdalla kriisinhoidossa sijoittajavastuu 

”ottaa jättiloikan eteenpäin” kun ensimmäistä kertaa toteutetaan ”niin sanottu bail-in”. Tätä hän 

kuvailee ”kestäväksi ja markkinaehtoiseksi ratkaisuksi”, joka suojaa veronmaksajia ”muiden 

tekemiltä virheiltä”. Samalla Urpilainen viittaa sijoittajavastuun ajamisen kuuluvan nykyisellään 

myös laajemmin eurooppalaiseen kriisinhoidon linjaan. Hän tähdentääkin suomalaisen poliittisen 

keskustelun olleen aikaansa edellä: 

 ”Kun nykyinen hallitus aloitti [kesäkuussa 2011], Suomen linja eurokriisin hoidossa 

 tiukentui. Kyproksen ohjelma vastaa linjaamme. Siinä sijoittajavastuun toteuttaminen 

 ottaa jättiloikan eteenpäin. Nyt toteutetaan ensimmäistä kertaa niin sanottu bail-in, 

 joka on kestävä ja markkinaehtoinen ratkaisu. Tällä suojataan veronmaksajia muiden 

 tekemiltä virheiltä. Kansallinen keskustelumme oli askeleen edellä. Nyt 

 sijoittajavastuun toteuttaminen on koko Euroopan linja.”597 

Kyproksen ongelmien Urpilainen sanoo kärjistyneen Kreikan kriisin seurauksena. Erityisenä 

ongelmana hän mainitsee maan pankkisektorin, jota on ”leimannut epäterve kilpailu talletuksilla”. 

Tilanteen ratkaisemisen kannalta Urpilainen määrittelee keskeiseksi sen, että ongelmiin joutuneiden 

pankkien omistajat sekä pankkeja suurilla talletuksilla rahoittaneet tahot saadaan osaltaan 

                                                           
596 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
597 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
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vastuuseen kriisin hoitamisessa. Tosin hän samalla myöntää tähänastisen pankkivalvonnan 

puutteellisuuden ja toteaa tosiasiaksi sen, että ”EU:ssa tai euroalueella olevat nykyrakenteet 

rahoitusvakauden turvaamiseksi eivät ole onnistuneet täysin tehtävässään”. Valvonnan kerrotaan 

kuitenkin olevan tulevaisuudessa tehostumassa yhteisen pankkivalvonnan käynnistymisen sekä 

kriisinhallintaan liittyvien uudistusten myötä: 

 ”Kyproksen pankkijärjestelmän ongelmat kulminoituvat kahteen suureen 

 kansainväliseen pankkiin. Kriisin ratkaisun ydinkysymys oli se, kuinka näiden kahden 

 pankin omistajat ja suurimmat lainoittajat, mukaan lukien suurtallettajat, saadaan 

 mukaan kantamaan vastuuta ongelmista. Pankkien rahoitus on perustunut ennen 

 muuta juuri suuriin talletuksiin.” 

 ”[…] ongelmien taustalla oli epäterve pankkikilpailu ja puutteellinen pankkivalvonta. 

 Tosiasia on, että EU:ssa tai euroalueella olevat nykyrakenteet rahoitusvakauden 

 turvaamiseksi eivät ole onnistuneet täysin tehtävässään. […] Vuonna 2014 

 toimintansa aloittava Euroopan yhteinen pankkivalvonta ja kriisinhallintaa koskevien 

 säädösten käyttöönotto ovat molemmat tärkeitä uudistuksia, joilla on tarkoitus puuttua 

 vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa.”598 

Kyproksen tilanteen ratkaisemisen kannalta Urpilainen painottaa jokaisen euromaan vakauden 

olevan tärkeää koko euroalueelle. Suomen esitetään lähteneen kansallisesti tavoittelemaan ”sekä 

taloudellisesti että moraalisesti kestävää ratkaisua”, minkä johdosta hallituksen viitataan ajaneen 

lainaohjelmasta neuvoteltaessa neljää tavoitetta: sijoittajavastuun toteuttamista, rahanpesuepäilyihin 

puuttumista, uskottavan velkakestävyyden saavuttamista sekä IMF:n mukanaoloa. Urpilainen myös 

korostaa kaikkien näistä tavoitteista sisältyvän vastikään saavutettuun ratkaisuun.599 

Kyproksen lainaohjelman ”punaisena lankana” toimii Urpilaisen mukaan ”poikkeuksellisen laaja 

sijoittajavastuun toteuttaminen”, minkä hän esittää toteutuvan ”nyt ensimmäistä kertaa siten, että 

suurimpia pankkeja ei hoideta lainkaan veronmaksajien lainoituksella”. Urpilainen ilmoittaakin, 

että ”nyt tehdyllä ratkaisulla sijoittajien vastuu tulee olemaan yhteensä jopa yli 10 miljardia 

euroa”. Samalla hän tähdentää luottamuksen alle 100 000 euron talletusten suojaan säilyvän 

edelleen ja kiistää Suomen olleen ajamassa talletussuojan murtamista Kyproksen ensimmäisen 

ratkaisuehdotuksen kohdalla: 

 ”Talletussuojan keskeinen periaate EU:ssa on alle 100 000 euron suuruisten talletusten 

 turvaaminen. Tätä periaatetta ei tulla loukkaamaan Kyproksen tapauksessa. Kun 

 ohjelmasta käytiin neuvotteluja, Kypros itse vaati veron asettamista kaikille 

                                                           
598 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
599 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
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 tallettajille talletussuojan rajaan katsomatta. Suomi ei ajanut talletussuojan 

 murtamista.”600 

Rahanpesuepäilyjen Urpilainen puolestaan katsoo tehneen Kyproksen tilanteen ”ehkä kaikkein 

vaikeimmaksi” ja viittaa Suomen vaatineen neuvotteluissa, että näihin epäilyihin puututaan ”kovalla 

kädellä”. Hän määrittelee ”vastuullisen markkinatalouden toimivan eettisesti kestävällä tavalla” ja 

nimeää veroparatiisien vastaisen työn ”merkittäväksi osaksi finanssikriisistä opiksi ottamista”. 

Tämän ohessa korostetaan tarvetta ”kitkeä epäterveitä käytäntöjä” sekä ”tilan luomista 

avoimuudelle ja reilulle toiminnalle”.601 

Kyproksen lainaohjelman osalta Urpilainen huomauttaa, että mikäli maassa parhaillaan tekeillä 

oleva rahanpesuselvitys paljastaa puutteita, tullaan niiden korjaaminen asettamaan yhtä lailla 

ehdoksi lainoituksen maksamiselle. Kyproksen talouteen kohdistuvien toimien lisäksi hän viittaa 

yhteistyön veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi olevan 

etenemässä myös laajemmin kansainvälisellä tasolla: 

 ”Osana [Kyproksen] ohjelmaa rahanpesua estävää lainsäädäntöä on kehitettävä muun 

 muassa niin, että se sallii laajimman mahdollisen yhteistyön ulkomaisten osapuolten 

 kanssa. Ohjelman viivästymisen taustalla on osaltaan rahanpesuselvitysten huolellinen 

 toteutus. Mikäli tämä selvitys tulee osoittamaan puutteita, tulee näiden puutteiden 

 korjaaminen ehdoksi myöskin lainan maksulle. Kyse on laajemmin siitä, että 

 Kyproksen talouden toimintamallia tullaan tämän ohjelman kautta muuttamaan.” 

 ”Veroparatiisiyhteistyö etenee nyt maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin komissio 

 antoi joulukuussa toimintasuunnitelman veropetosten ja veronkierron torjunnan 

 tehostamiseksi sekä suositukset aggressiivisen verosuunnittelun ja veroparatiisien 

 torjumiseksi. […] Lisäksi viisi suurta jäsenmaata ovat lähestyneet verokomissaari 

 [Algirdas] Šemetaa automaattisen tiedonvaihdon edistämiseksi.”602 

Kyproksen lainaohjelman kestävyys edellyttää Urpilaisen mukaan sitä, että sovitut ratkaisut ovat 

uskottavia. Tämän kannalta hän viittaa euroryhmän yhdessä EKP:n, komission ja IMF:n kanssa 

arvioineen Kyproksen voivan palauttaa taloutensa vakauden nyt laaditun lainaohjelman kautta. 

Lisäksi IMF:n mukanaolon lainaohjelman rahoituksessa korostetaan osaltaan vahvistavan 

luottamusta Kyproksen velkakestävyyteen. Urpilainen esittää lainaohjelman samalla mahdollistavan 

Kyproksen paluun velkakirjamarkkinoille ohjelman päättymisen jälkeen ja katsoo täten ”Suomen 

olleen aktiivisesti luomassa Suomen ja Euroopan kannalta parasta mahdollista ratkaisua”.603 

                                                           
600 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
601 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
602 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
603 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
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Välikysymyksessä esitettyihin kysymyksiin ja kritiikkiin vastatessaan Urpilainen mainitsee 

välikysymykseen sisältyvän eräitä ”väärinkäsityksiä”. Ensinnäkin hän muistuttaa EU:n 

tuomioistuimen todenneen, etteivät jäsenmaille laaditut lainaohjelmat ole perussopimuksen 

vastaisia. Myöskään Kyproksen lainoittamisessa käytettävän EVM:n velkoja-aseman suhteen 

Urpilainen ei koe olevan epäselvyyttä, vaan viittaa järjestelyiden toteutuvan eduskunnan aiemmin 

hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Tämän hän sanoo olleen samalla syy siihen, ettei Suomi 

vaatinut Kyproksen lainoitusta koskevissa neuvotteluissa erillisiä vakuuksia osuudelleen: 

 ”Välikysymyksessä väitetään, että jäsenvaltioiden sopeutusohjelmat rikkovat 

 Euroopan unionin sopimuksia. Tämä väite on yksiselitteisesti väärä. Euroopan unionin 

 tuomioistuin on nimenomaisesti todennut, että Euroopan vakausmekanismissa ja 

 talouden sopeuttamisohjelmissa jäsenvaltioille myönnetyt lainaohjelmat eivät ole 

 perussopimuksen vastaisia.” 

 ”Toinen väärinkäsitys liittyy EVM:n velkoja-asemaan. Eduskunta hyväksyi Euroopan 

 vakausmekanismia koskevan valtiosopimuksen viime vuonna. Sopimuksen keskeisenä 

 periaatteena oli EVM:n etuoikeutettu velkojan asema heti IMF:n jälkeen. […] Näin 

 tulee olemaan myöskin Kyproksen tapauksessa. […] Siksi me emme tarvitse nyt 

 vakuuksia. Jos velkoja-asemaa muutettaisiin, edellyttäisi tämä Suomen eduskunnan 

 nimenomaista hyväksyntää.”604 

Sen sijaan perussuomalaisten kysymykseen siitä, miksi sijoittajavastuuta ei ulotettu Kyproksen 

valtionvelkakirjoihin sijoittaneisiin, Urpilainen vastaa syyn olevan siinä, että ”pankkisektorin 

ongelmat ratkaistiin suurtallettajien saamisia leikkaamalla”. Valtionvelkakirjojen jättämistä 

sijoittajavastuun ulkopuolelle hän perustelee myös sillä, että niistä leikkaaminen ”olisi kohdistunut 

muun muassa tavallisten kyproslaisten eläkevaroihin” samanaikaisesti kun ulkomaalaisilla 

velkojilla on ”verrattain vähän Kyproksen joukkolainoja hallussaan”. Valtionvelkakirjoista 

Urpilainen viittaa lisäksi suuren osan olevan kansainvälisen lainsäädännön alla, jolloin niihin 

kohdistetut leikkaukset olisivat hänen mukaansa ”johtaneet jopa vuosia kestäviin 

oikeudenkäynteihin”.605 

Suomen valtiontalouden näkökulmasta Urpilainen tähdentää EVM:n käyttämisen Kyproksen 

lainaohjelmassa ”tarkoittavan sitä, että budjetistamme täältä Suomesta ei nyt lähetetä rahaa 

Kyprokselle eikä kotimaisilla sopeutustoimilla ole yhteyttä näihin ratkaisuihin”. Hän nostaa 

Suomen kannalta tärkeäksi seikaksi sen, että ”olemme pystyneet eurokriisissä rajaamaan 

vaikutuksia Suomeen niin vastuiden kuin tartuntavaikutusten osalta muun muassa vakuuksilla”. 

Kyseisen politiikan vaikutusta valtiontalouden asemaan kuvastaa Urpilaisen mukaan myös se, 

                                                           
604 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
605 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
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kuinka ”Suomen valtio on säilyttänyt parhaan mahdollisen luottoluokituksen ympärillä vellovasta 

kriisistä huolimatta”.606 

Valtioneuvoston vastauksen lopuksi Urpilainen ilmoittaa hallituksen katsovan Kyprokselle sovitun 

ratkaisun sellaiseksi, joka parhaiten auttaa maan selviämistä kriisistä. Komission, EKP:n ja IMF:n 

arvioihin nojaten hän esittää ratkaisun olevan lähtökohdiltaan sekä kestävä että uskottava 

kokonaisuus. Tosin hän pitää selvänä, että ”myös tavallisilla kyproslaisilla on hyvin, hyvin vaativat 

vuodet edessään” ja toteaa ”kaiken kuitenkin viime kädessä riippuvan Kyproksesta itsestään”.607 

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen Urpilainen käytti vielä puheenvuoron, jonka hän suuntasi 

etenkin oppositiossa olevia perussuomalaisia ja keskustaa vastaan. Hän toteaa ”sekä edustaja Soinin 

että myöskin perussuomalaisten ja keskustan eduskuntaryhmien puheenvuorojen” (kyseiset 

perussuomalaisten ja keskustan ryhmäpuheenvuorot käsitellään luvussa 8.3.4.) sisältäneen ”hyvin 

paljon virheellistä tietoa”.608 

Toisin kuin perussuomalaiset esittävät kritiikissään, Urpilainen painottaa Kataisen hallituksen 

toimineen vakuuksien hakemisen osalta täysin hallitusohjelmassa linjatun mukaisesti. Hän kertoo 

Suomen saaneen vakuudet sekä Kreikalta että Espanjalta ja huomauttaa, että ”vakuudet olisi 

pyydetty myöskin Kyprokselta, mikäli [EVM:n] etuoikeutettua velkojan asemaa ei olisi ollut”.609 

Yhtä lailla Urpilainen tyrmää väitteet siitä, että Suomessa hallitus olisi nostamassa veroja 

Kyproksen lainaohjelmaan osallistumisesta johtuen ja että Kyprokselle oltaisiin lähettämässä 

rahoitusta kansallisesta budjetista. Hän viittaa Suomen maksaneen EVM:ään 1,44 miljardia euroa 

pääomaa jo vakausmekanismia perustettaessa ja korostaa ”tuon rahan olevan maksettu sinne jo, oli 

Kyproksen apupakettia tai minkään muunkaan tahansa maan lainaohjelmaa”. Toisaalta Urpilainen 

esittää Kyproksen oman verotuksen olevan muuttumassa ratkaisevalla tavalla maalle laaditun laina- 

ja sopeutusohjelman myötä: ”Kyproksella nostetaan kiinteistöveroa, yhteisöveroa, osinkoveroa ja 

talletusveroja muun muassa. Sitä kautta myöskin Kypros alhaisen verotuksen maana tulee olemaan 

täysin toisenlainen maa tämän kokonaisohjelman jälkeen.”610 

Perussuomalaisten kohdalla Urpilainen tarttuu lisäksi kysymykseen Kyproksen valtionvelkakirjojen 

leikkaamisesta. Hän viittaa Soinin itse 13.12.2011 sanoneen ”ainoata oikeata todellista 

                                                           
606 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
607 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 40/2013 vp. 
608 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), puheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
609 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), puheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
610 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), puheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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sijoittajavastuuta” olevan, että ”ne, jotka ovat pelin pelanneet, ne maksavat”. Tämän pohjalta 

Urpilainen kummeksuukin, kuinka perussuomalaiset voivat nykytilanteessa esittää sijoittajavastuun 

toteutuvan oikeudenmukaisesti Kyproksen valtion joukkovelkakirjoja leikkaamalla, jolloin hänen 

mukaansa muun muassa ”tavalliset eläkeläiset laitettaisiin maksamaan suurtallettajien ottamat 

riskit”. Urpilainen katsookin Kyproksen ratkaisussa hyväksytyn sijoittajavastuun vastaavan 

sisällöltään juuri niitä vaatimuksia, joita myös perussuomalaiset itse ovat olleet ajamassa: 

 ”Te vaaditte, että valtion joukkovelkakirjoja olisi pitänyt leikata. […] Edustaja Soini, 

 se olisi tarkoittanut sitä, että muun muassa Kyproksen eläkerahastot olisivat joutuneet 

 leikkauksen kohteeksi. Tavalliset eläkeläiset Kyproksella olisi laitettu maksamaan 

 […] suurtallettajien ottamat riskit. […] Sekö teidän mielestänne olisi ollut 

 oikeudenmukaista ja sijoittajavastuuta? Minusta on oikein se, että tavallisia 

 kyproslaisia pyritään suojelemaan, koska he eivät ole olleet synnyttämässä tätä kriisiä, 

 mutta sen sijaan suurtallettajat, suursijoittajat, heidät laitetaan vastuuseen. Nyt se 

 tehdään, kun yli 100 000 euroa olevia talletuksia myöskin leikataan.” 

 ”Edustaja Soini, eikö olisi ollut rehellistä todeta, että nyt tässä tukipaketissa 

 sijoittajavastuu toteutuu juuri teidän haluamallanne tavalla?”611 

Sitä vastoin keskustan Urpilainen määrittelee tehneen ryhmäpuheenvuorossaan ”ehkä kuitenkin 

varsinaisen uutispommin” puolueen otettua kantaa Kyproksen pankkisektorilla toteutettaviin 

uudelleenjärjestelyihin ja näiden seurauksiin. Hän katsoo keskustan kannanoton merkitsevän sitä, 

että puolue asettuu vastustamaan ”kriisinhoidon ytimenä” toimivaa sijoittajavastuuta. Samalla 

Urpilainen huomauttaa keskustan todenneen ryhmäpuheenvuorossaan Kyproksen rahanpesua 

koskevien selvitysten osalta virheellisesti, ettei selvitystyötä olisi vielä lainkaan aloitettu: 

 ”Ehkä kuitenkin varsinaisen uutispommin teki tänään keskusta. Keskusta toteaa 

 omassa puheenvuorossaan: ’Kahden kyproslaisen pankin uudelleenjärjestely 

 kiihdyttää talletuspakoa maasta, aiheuttaa kasvavaa työttömyyttä ja yritysten 

 lainansaantimahdollisuuksien merkittävää heikentymistä.’ – En voi ymmärtää, että 

 keskusta vastustaa sijoittajavastuun toteuttamista. Te vastustatte bail-iniä, sitä, että 

 toinen sairas pankki alasajetaan ja toinen uudelleenjärjestetään ja tallettajat ja 

 sijoittajat pannaan vastuuseen, mikä on tämän koko kriisinhoidon ydin.” 

 ”Rahanpesuselvitys […] te toteatte, että sitä ei ole edes aloitettu. Se on aloitettu, se 

 tehdään Deloitten toimesta. Ensimmäiset arviot tuon selvityksen tuloksista ovat 

 käytettävissä 20.4. Näin on yhdessä kansainvälisesti sovittu.”612 

Oppositioon kohdistamansa arvostelun ohessa Urpilainen myös tarkentaa puheenvuorossaan 

Kyproksen velkakestävyyttä ja lainatarvetta koskevia tietoja. Velkakestävyydestä hän viittaa 

EKP:n, komission ja IMF:n arvioineen, että ”toimenpiteillä, joita me nyt olemme Kyprokselta 

                                                           
611 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sdp), puheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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vaatimassa, velkataso on vuonna 2020 noin 100 prosenttia”. Kyproksen lainaohjelman koon osalta 

Urpilainen puolestaan esittää päätöksenteon lähteneen siitä, että ohjelmalle suunniteltu yläraja on 

enimmillään 10 miljardia euroa, mikä muodostuu EVM:n 9 miljardin euron enimmäisosuudesta ja 

IMF:n noin miljardin euron osuudesta. Tähän liittyen hän huomauttaa, että mikäli kokonaistarve 

rahoitukselle kuitenkin osoittautuu suuremmaksi, tullaan tällöin yli 100 000 euron talletuksia 

leikkaamaan enemmän: ”Yli 100 000 euroa olevat talletukset Bank of Cyprusissa on 90-

prosenttisesti tällä hetkellä jäädytetty. Ne on jäädytetty juuri sen takia, että niitä voidaan leikata ja 

käyttää pankkien pääomittamiseen ja toisaalta sitä kautta myöskin vastata siihen 

rahoitustarpeeseen, joka Kyproksella on.”613 

8.3.4. Opposition ryhmäpuheenvuorot 

Perussuomalaiset 

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Anne Louhelainen. Ryhmäpuheenvuoron 

aluksi Louhelainen toteaa ”hallituksen politiikan pakottaneen” perussuomalaiset tekemään jo useita 

välikysymyksiä eurokriisistä ja sen hoidosta – näihin hallituksen ei tosin katsota antaneen 

perusteellisia vastauksia. Syyn uusimman välikysymyksen jättämiseen ilmoitetaan olevan siinä, 

etteivät perussuomalaiset ”hyväksy veroparatiisin rahoittamista maamme verovaroin”.614 

Ryhmäpuheenvuoro keskittyy etenkin hallituksen väitetysti käyttämien argumenttien läpikäymiseen 

ja kyseenalaistamiseen. Kriisinhoidossa Louhelainen määrittelee hallituspuolueiden 

”suosikkihokemana” olevan, että ”Suomen on tuettava kriisimaita ja niiden pankkeja, muuten käy 

samalla tavoin kuin vuonna 2009, jolloin bruttokansantuotteemme romahti suurpankki Lehman 

Brothersin kaatumisen vuoksi”. Tältä osin hän ensinnäkin korostaa, ettei aikanaan syy globaaliin 

finanssikriisiin ollut Lehman Brothersin kaatumisessa, vaan ”ennen kaikkea amerikkalaisten 

pankkien löperössä asuntoluottojen jaossa”. Toisaalta Louhelainen esittää kyseisen hallituksen 

perustelun tukitoimiin osallistumiselle johtavan ”logiikkaan”, jonka mukaisesti Suomen tulisi 

jatkossa olla, ja olisi tullut jo Lehman Brothersin kohdalla olla, tarvittaessa valmis pelastamaan 

kaikki merkittävät rahoituslaitokset kansallisen talouden romahduksen välttämiseksi. Tukitoimien 

toteutuksen kannalta Suomen osuuden niissä taas todetaan olevan ”sen verran pieni, ettei sillä ole 

juuri merkitystä tukipakettien kokoon saamisessa”. Sen sijaan tukipaketteihin osallistuminen 

määritellään ”merkittäväksi taloudelliseksi riskiksi” kansallisesta näkökulmasta: 
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 ”Ensinnäkin, Lehman Brothersin kaatuminen ei ollut finanssikriisin syy vaan 

 pikemminkin sen seuraus. Kriisin syy oli ennen kaikkea amerikkalaisten pankkien 

 löperö asuntoluottojen jako.” 

 ”Toiseksi, tällä logiikalla Suomen olisi ilmeisesti pitänyt pelastaa myös Lehman 

 Brothers, jos se kerran aiheutti Suomen talouden romahduksen. Kaikki suurpankit 

 voivat siis tästä eteenpäin luottaa siihen, että Suomen valtio pelastaa tarvittaessa 

 nekin.” 

 ”Kolmanneksi, Suomen osuus tukipaketeista on sen verran pieni, ettei sillä ole juuri 

 merkitystä tukipakettien kokoon saamisessa. Tukipaketteihin osallistuminen on 

 Suomelle merkittävä taloudellinen riski, mutta päätöksillämme ei ole käytännön 

 merkitystä kriisimaiden kannalta.”615 

Perussuomalaiset kritisoivat myös väitteitä euron kansalliselle taloudelle tuomista hyödyistä, joita 

hallituspuolueiden sanotaan ”hehkuttaneen”. Louhelaisen mukaan kuitenkin ”todellisuudessa euron 

teoreettisia hyötyjä ja haittoja on vaikea todistaa”. Hän viittaa euron olevan kehitetty 1980-luvun 

lopulla tuolloisten ongelmien ratkaisemista varten ja toteaa maailman sittemmin muuttuneen. 

Rahoitusmarkkinoilla tapahtuneen nopean kehityksen esitetään ”alentaneen tuntuvasti 

valuuttakaupan kustannuksia”, minkä ohessa myös internetin katsotaan ”helpottaneen 

hintavertailua ja vauhdittaneen sisämarkkinoiden kehitystä euroa enemmän”. Sitä vastoin 

kansallisen valuutta- ja rahapolitiikan poistumisen eurojäsenyyden keskeisenä haittana ei nähdä 

menettäneen merkitystään. Tähän liittyen Louhelainen huomauttaa Suomen viennistä ”noin 70 

prosenttia menevän euroalueen ulkopuolelle, joten taloutemme kunto ei vaikuta 

hintakilpailukykymme kannalta keskeiseen valuuttakurssiin”. Myöskään alhaista korkotasoa ja 

valuutan vakautta ei koeta yksinomaan eurojäsenyyden ansioksi. Vielä 1990-luvulla Suomessa 

vallinneen korkean korkotason Louhelainen viittaa ensinnäkin liittyneen tuolloin harjoitettuun 

vahvan markan politiikkaan. Lisäksi hän nostaa vertailukohtana esiin kansallisen valuuttansa 

säilyttäneen Ruotsin, missä kruunun vakauden ja maan korkotason kehityksen määritellään olleen 

pitkälti samankaltainen kuin euromaissa: 

 ”Yksi esitetyistä väitteistä on myös se, että euro on tuonut meille alhaisen korkotason. 

 Suomen 90-luvun korkea korkotaso liittyi vahvan markan politiikkaan. Kun markka 

 päästettiin kellumaan, korkotaso laski. Alhaista korkotasoa on vaikea pitää vain euron 

 ansiona, sillä euroaikana esimerkiksi Ruotsin korkotaso on ollut varsin hyvin 

 samansuuntainen. Vakaata valuuttaakaan on vaikeata pitää euron yksinoikeutena, sillä 

 Ruotsin kruunu ei ole ollut juuri euroa epävakaampi.”616 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi perussuomalaiset kritisoivat kansallista osallistumista tukitoimiin 

korostamalla ”rahan lapioimisen etelän kriisimaille” olevan jo tosiasia, sillä Suomen viitataan tähän 

                                                           
615 Edustaja Anne Louhelainen (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
616 Edustaja Anne Louhelainen (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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mennessä sekä lainoittaneen Kreikkaa kahdenvälisellä lainalla että maksaneen osuutensa EVM:n 

pääomittamista varten. Perussuomalaisten vaihtoehdon kriisinhoitoon Louhelainen esittää sitä 

vastoin olleen alusta alkaen jättäytyä kansallisesti pois tukipaketeista. Kriisimaissa puolestaan olisi 

hänen mukaansa tullut toteuttaa velkajärjestely ja jättää tämän jälkeen kriisinhoito IMF:n vastuulle: 

 ”[…] hallituksen mielestä on väärin sanoa, että lapioimme rahaa etelän kriisimaille, 

 sillä tuet eivät näy budjetissa vaan annamme vain takauksia. Tämähän ei pidä lainkaan 

 paikkaansa. Kreikalle on jo annettu kahdenvälistä lainaa yli miljardi ja EVM:n 

 pääomittamiseksi on jo maksettu 1,44 miljardia euroa.” 

 ”Perussuomalaisten vaihtoehto on alusta pitäen ollut se, että tukipaketteihin ei 

 osallistuta vaan velkajärjestelyn kautta kriisimaiden hoito olisi jätetty […] IMF:n 

 hoidettavaksi, jonka vastuulle nämä kriisit ovat perinteisesti kuuluneet.”617 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Louhelainen ilmoitti kannattavansa Soinin epäluottamuslausetta. 

Suomen Keskusta 

Keskustan ryhmäpuheenvuoron esitti Sirkka-Liisa Anttila. Euroalueen vakauden Anttila toteaa 

olleen uhattuna jo lähes viiden vuoden ajan. Näinä vuosina Suomen vastuiden kriisinhoidossa 

viitataan kasvaneen merkittävästi, miltä osin tilannetta nykyisellään verrataan vuoteen 2011. 

Anttilan mukaan Suomi ”oli maksanut eurokriisistä vuoden 2011 loppuun mennessä 3,6 miljardia 

euroa”, mutta esittää ”summan olevan nyt jo huimat 9 miljardia euroa”. Hän määritteleekin vuonna 

2011 alkaneella Kataisen hallituksen kaudella ”talous- ja rahaliiton syventyneen, yhteisen velan ja 

taloudellisten riskien kasvaneen sekä päätösvallan siirtyneen yhä enemmän pois kansallisista 

käsistä” ja huomauttaa, ettei kriisiä silti ole kyseisillä toimilla saatu ratkaistua.618 

Eurokriisillä painotetaankin olevan ”kova hinta”. Anttila nimeää kriisin vaikutusten näkyvän 

”lisääntyvinä sosiaalisina ongelmina, kasvavana työttömyytenä ja poliittisena epävakautena 

monissa jäsenmaissa”, minkä ohessa hän mainitsee samalla ”eurokritiikin voimistuneen ja 

poliittisten protestiliikkeiden saaneen elintilaa”. Toisaalta Anttila myös huomauttaa euromaiden 

muodostavan ”historialtaan, talouden rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan hyvin epäyhtenäisen 

joukon” ja muistuttaa tästä johtuen ”keskustan aikanaan vastustaneen Suomen liittymistä 

yhteisvaluuttaan ensimmäisten maiden joukossa”.619 

Kyproksen kohdalla Anttila linjaa jo rahanpesuepäilyjen olevan ”riittävä syy siihen, että keskusta ei 

voi kannattaa tukipakettia”. Pankkisektoriin liittyvien rahanpesuepäilyjen lisäksi hän nostaa esille 

                                                           
617 Edustaja Anne Louhelainen (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
618 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
619 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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maassa vallinneen alhaisen yritysverotuksen sekä pankkitalletuksille maksetut tavallista 

korkeammat korot. Kaikesta tästä huolimatta Kataisen hallituksen korostetaan kuitenkin lähteneen 

mukaan Kyprokselle myönnettävään 10 miljardin euron lainaohjelmaan – ohjelmaan, josta todetaan 

vielä ”sittemmin selvinneen, ettei tämäkään paketti välttämättä riitä Kyprokselle”.620 

Anttila esittää Kyproksen jättäneen pyynnön rahoitustuen saamiseksi kesäkuussa 2012, kun 

”Kreikan velkojen leikkaus ajoi maan pankit tilanteeseen, jossa ne eivät enää selvinneet ilman 

lisärahoitusta”. Pyynnön jättämisen jälkeen hän katsoo Kyproksen edellisen hallinnon olleen 

kuitenkin pitkään haluton hyväksymään sopeutusohjelmaa maan taloudelle, jolloin ”aikaa kului, ja 

ongelmat vain pahenivat”.621 

Kyproksen ohjelman toteutusta Anttila arvostelee myös rahanpesuselvitykseen ja kyproslaisten 

pankkitalletusten leikkauksiin liittyvän menettelyn suhteen. Rahanpesuepäilyille tehtiin hänen 

mukaansa ”valkopesu lupaamalla raportti rahanpesusta vasta tehdyn tukipäätöksen jälkeen”, eikä 

”lehtitietojen mukaan tätä selvitystä ole edes vielä aloitettu”. Puolestaan pankkitalletusten 

leikkausten kohdalla ongelmien nähdään vain pahentuneen päätöksellä, jolla leikkaukset oli alun 

perin määritelty koskemaan kaikkia talletuksia – Anttila kysyykin, kuinka Kataisen hallitus saattoi 

olla edes hyväksymässä kyseistä päätöstä. Sitä vastoin uutta ratkaisua, jossa ”ei puututa tavallisten 

kyproslaisten alle 100 000 euron talletuksiin”, hän kuitenkin pitää oikeudenmukaisena korostaen 

sitä, että ”pienten tallettajien kaikkialla Euroopassa täytyy voida luottaa siihen, että varat ovat 

turvassa”. Talletusten leikkaamisen oikeudenmukaisuudesta huolimatta Anttila määrittelee silti 

kahden kyproslaisen pankin uudelleenjärjestelyn ”kiihdyttävän talletuspakoa maasta, aiheuttavan 

kasvavaa työttömyyttä ja yritysten lainansaantimahdollisuuksien merkittävää heikentymistä”. Tässä 

yhteydessä hän mainitsee Kyproksen talouden olevan jo ”arvioidusti kutistumassa yli 12 prosenttia 

seuraavan kahden vuoden aikana.”622 

Ryhmäpuheenvuorossa ei myöskään pidetä uskottavana hallituksen puheita sijoittajavastuun 

toteutumisesta, vaan katsotaan ”pahimpien keinottelijoiden” ehtineen jo siirtää rahansa pois maasta: 

 ”Hallitus liputtaa sijoittajavastuun toteutumista Kyproksella. Monet kärsivät suuria 

 tappioita, mutta pahimmat keinottelijat ehtivät siirtää rahansa turvaan muun muassa 

 pankkien ulkomaisten sivukonttorien kautta. Se siitä sijoittajavastuusta […].”623 

                                                           
620 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
621 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
622 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
623 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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Kriisinhoidossa tarvittavien ratkaisujen osalta Anttila ilmoittaa keskustan sanovan ”kyllä” EU:lle, 

eurolle ja vastuulliselle taloudenpidolle, mutta sen sijaan ”ei” jatkuville uusille tukipaketeille, 

Suomen velkavastuiden ja riskien kasvattamiselle sekä liittovaltiokehitykselle. Tosin vielä 

eurokriisin alkuvuosina – jolloin Kiviniemen hallitus teki päätökset Kreikan, Irlannin ja Portugalin 

tukitoimiin osallistumisesta – hän esittää tilanteen kriisinhoidossa olleen toinen: 

 ”Velkakriisin iskettyä [vuosien 2009–2010 aikana] Eurooppaan oli sen leviämisen 

 estämiseksi perusteltua antaa ensiapua ja rakentaa palomuuria pienten euromaiden 

 ympärille. Euromaat, jotka pystyivät uskottavasti ohjaamaan taloutensa 

 kestävämmälle uralle, ansaitsivat ensiavun.”624 

Tästä kriisipolitiikasta Anttila mainitsee ”hyvänä esimerkkinä” Irlannin, jonka hän viittaa olevan 

vähitellen selviämässä kriisistä. Sen sijaan yhteisvaluutan jäsenyyteen kykenemättömät maat olisi 

kuitenkin Anttilan mukaan ”päästettävä ulos eurosta”, miltä osin hän linjaa ”yhteisten 

velkavastuiden tien olevan nyt kuljettu loppuun”.625  

Ryhmäpuheenvuorossa nojataan myös tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, jonka viitataan 

”kritisoineen voimakkaasti Euroopan talouskriisin hoitoa äskettäin Kiinassa pitämässään 

puheessa”. Niinistön todetaan huomauttaneen, kuinka ”olemme lähinnä riidelleet siitä, miten 

voisimme velkaantua lisää”, ja esittäneen, ettei kriisiä ratkaista uusilla säännöillä vaan jo olemassa 

olevien sääntöjen noudattamisella. Anttila painottaakin ”keskustan ja presidentin näkemyksien 

talouskriisin hoidossa olevan samansuuntaiset”. Kataisen hallituksen hän puolestaan sanoo 

sivuuttaneen nämä keskustaopposition näkemykset.626 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Anttila esitti ehdotuksensa perustellun päiväjärjestykseen 

siirtymisen muodoksi, jossa vaaditaan Kyproksen tukipaketin kansallista hylkäämistä sekä 

ilmaistaan epäluottamus Kataisen hallitukselle. Hallituksen arvostellaan olleen Suomen tavoitteiden 

vastaisesti kasvattamassa kansallisia vastuita kriisinhoidossa, luopumassa EVM:n päätöksenteon 

yksimielisyysvaatimuksesta sekä mahdollistamassa pankkien suoran pääomituksen kriisinhoidossa: 

 ”Eduskunta ei hyväksy Suomen osallistumista Kyproksen tukipakettiin ja toteaa, että 

 Kataisen hallitus on vastoin Suomen tavoitteita kasvattanut maamme vastuita ja 

 riskejä euroalueen kriisinhoidossa, kasvattanut vakausmekanismien kokoa, luopunut 

 pysyvän vakausmekanismin yksimielisestä päätöksenteosta ja mahdollistanut 

                                                           
624 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
625 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
626 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 pankkien suoran pääomittamisen. Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, että 

 Kataisen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”627 

8.3.5. Hallituskoalition ryhmäpuheenvuorot 

Kansallinen Kokoomus 

Päähallituspuolue kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron esitti Lasse Männistö. Ryhmäpuheenvuoron 

aluksi euroalueen rahoitusvakauden linjataan olevan edellytys sille, että ”työnteko Suomessa jatkuu, 

ettei talous ajaudu syöksykierteeseen eivätkä esimerkiksi juuri sovitun kehysratkaisun [Kataisen 

hallituksen kehysriihi 21.3.2013] hyödyt mene hukkaan”. Männistö painottaa myös Kyproksen 

vakausohjelman ja tukipaketin olevan tarpeen rahoitusvakauden säilyttämiseksi. Vaikka Kyproksen 

lainoitustarpeen sinänsä viitataan aiheutuneen Kreikalle aiemmin tehdyistä velkajärjestelyistä, 

korostetaan silti neuvotteluiden maan tukemiseksi olleen poikkeuksellisen haastavia. Kyprokseen 

liitettyjen rahanpesuepäilyjen osalta Männistö toteaakin, ettei ”ole helppoa tukea pientä maata, joka 

on vuosikausia ollut rahanpesulaitos”.628 

Kyproksen pankkisektorin esitetään kuitenkin olevan kooltaan siinä määrin suuri, että 

pankkisektorilla mahdollisesti ilmenevän maksukyvyttömyyden seurauksena olisi ”ensin Kreikan ja 

sen jälkeen muiden etelän maiden asema rahoitusmarkkinoilla muuttunut epävarmaksi”. 

Epävarmuuden Männistö puolestaan nimeää ”myrkyksi” rahoitusmarkkinoille ja tähdentää, että 

kohonneesta epävarmuudesta olisi syntynyt ”todellinen vaara koko rahoitusjärjestelmän 

hyytymisestä”, minkä toteutuessa ”lama olisi kouraissut tuntuvasti myös Suomea”.629 

Tällaisen uhkakuvan suhteen hallituksen harjoittaman politiikan sanotaan estäneen ”tilanteen 

kärjistymisen hallitsemattomaksi”. Tosin kriisin ei tästä huolimatta vakuuteta olevan vielä 

lopullisesti ohi. Männistön mukaan Kyproksen ratkaisu on kuitenkin tehty tähänastisista 

tukitoimista ankarimmilla ehdoilla: euromaiden EVM:n kautta myöntämän 9 miljardin euron 

enimmäistuen määritellään olevan ”vain sen verran kuin on ehdottomasti välttämätöntä” ja toisaalta 

Kyproksen esitetään kantavan yhtä lailla vastuunsa kriisinhoidossa sijoittajavastuun muodossa 

suuriin talletuksiin kohdistettavilla leikkauksilla. Ryhmäpuheenvuorossa Männistö ilmoittaa lisäksi 

muista toimenpiteistä, joiden myötä maan talouden rakennetta tullaan uudistamaan ja asema 

veroparatiisina poistamaan: 

                                                           
627 Edustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
628 Edustaja Lasse Männistö (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 ”Hallituksen euroa tukeva politiikka on estänyt tilanteen kärjistymisen 

 hallitsemattomaksi. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, onko kriisi lopullisesti vältetty. 

 Euroalueen valtiovarainministerit ovat hyväksyneet Kyproksen tukipaketin 

 tähänastisista ankarimmilla ehdoilla. Euromaat, EVM, myöntävät tukea vain sen 

 verran kuin on ehdottomasti välttämätöntä.” 

 ”Kypros itse kantaa vastuun 7–13 miljardin osalta, kun yli 100 000 euron talletuksia, 

 jotka tulee oikeammin nähdä sijoituksina, leikataan. Rahoituslaitokset saneerataan ja 

 pääomitetaan: sijoittajavastuu toteutuu. Rahoitussektori siis supistuu. Kypros myös 

 yksityistää merkittävästi omaisuuttaan. Mahdollinen rahanpesu ja veronkierto 

 selvitetään perin pohjin ja estetään valvonnalla ja tehokkailla säännöillä. Lisäksi 

 Kypros menettää veroparatiisiaseman. Yhteisöverokantaan ja sijoitusten tuotoista 

 perittävään lähdeveroon tehdään korotuksia.”630 

Opposition ajaman kriisipolitiikan linjan osalta Männistö sen sijaan ennustaa, että eduskunnassa 

”tullaan jälleen näkemään eurokriisinäytelmä, jossa oppositio esittää näkemyksiään. ’Letkut irti!’, 

’Ei kuulu Suomelle!’, ’Euroero!’” Oppositiota arvostellessaan hän tosin kohdistaa kritiikkinsä 

selkeästi perussuomalaisiin keskustan sijaan. Mäntylä viittaa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän 

äskettäin sanoneen, ”ettei Suomen suurin uhka ole eurokriisi”, ja toteaa, että kyseiseen 

näkemykseen on helppo yhtyä. Soinin hän sitä vastoin muistuttaa olleen kuluvan vuoden 

helmikuussa London School of Economicsissa esittelemässä omaa linjaansa eurokriisin hoitamiselle 

ja sanoneen, että: ”Tarvitaan velkojen uudelleenjärjestelyä, jotta velkatasot saadaan kestäviksi. 

Pankkien ja riskisijoittajien tulee hyväksyä tappionsa epäterveistä sijoituksistaan. Konkurssikypsät 

pankit tulee pääomittaa tai sulkea.”631 

Mäntylä korostaa hallituksen ja eurojohtajien ”toimineen juuri näin” ja lisäksi ilmoittaa, kuinka 

”sijoittajat menettävät kahden kriisipankin kohdalla saneerauksessa koko omaisuutensa” ja että 

”konkurssikypsä pankki” tullaan ajamaan alas. Näin ollen hän tiedusteleekin Soinilta, miksi 

perussuomalaiset ovat tästä kaikesta huolimatta asettuneet vastustamaan Kyproksen nykyistä 

ratkaisua.632 

Ryhmäpuheenvuoron lopussa huomiota kohdistetaan myös Euroopan integraation kansalliseen 

merkitykseen. Männistö katsoo Suomen kuuluvan ”pienenä viennistä elävänä maana Euroopan 

integraation voittajiin” ja luettelee tältä osin lisäarvon syntyvän maailman suurimmista 

sisämarkkinoista, ulkomaankaupasta ja tiiviistä siteistä muihin maihin. Samalla Suomen 

kulttuurisen yhteyden läntiseen Eurooppaan todetaan olevan tiivis ja EU:n määritellään olevan 

”meille niin ikään keskeisin turvallisuuspoliittinen foorumi”. Eurojäsenyyden nähdään puolestaan 

                                                           
630 Edustaja Lasse Männistö (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
631 Edustaja Lasse Männistö (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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toimineen ”turvallisuutta ja vakautta lisäävänä ratkaisuna” ja euron sinänsä muistutetaan olleen 

”Suomen historian vakain valuutta”.633 

Yhteisvaluutan suojelemisen linjataan siten olevan kansallisen edun mukaista ja kansainvälisen 

yhteistyön painotetaan muutoinkin olevan välttämätöntä Suomen menestykselle. Männistön mukaan 

Eurooppa kuitenkin tarvitsee nykyisellään etenkin talouden sektorilla ”tiukempia yhteisiä 

pelisääntöjä ja niiden valvontaa”. Tähän liittyen hän viittaa kriisien ennalta ehkäisemiseen 

tähtäävien uudistusten jo käynnistyneen: 

 ”Tarvitsemme Eurooppaan tiukempia yhteisiä pelisääntöjä ja niiden valvontaa, 

 etenkin talouden sektorilla. Näitä luodaan parasta aikaa, jotta tulevat kriisit voidaan 

 ennalta ehkäistä.” 

 ”Tarvitsemme lisää Eurooppaa. Suomi menestyy vain yhteistyössä muun maailman 

 kanssa, ei omaan kuoreensa käpertymällä.”634 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Mäntylä ilmoitti kokoomuksen eduskuntaryhmän tukevan Kataisen 

hallitusta. 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Sdp:n ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Miapetra Kumpula-Natri. Ryhmäpuheenvuoron aluksi 

Kumpula-Natri muistuttaa, kuinka sdp on jo vuosina 2010–2011 oppositiossa ollessaan ollut 

ajamassa kriisinhoidossa tukena myönnettävän lainoituksen sitomista tiukkoihin ehtoihin, kuten 

vakuuksiin sekä sijoittajavastuun toteuttamiseen: 

 ”[…] sanoimme oppositiossa toukokuussa 2010 Kreikan ensimmäisen paketin 

 yhteydessä […]: ’Markkinatalous voi toimia hyväksyttävästi ja menestyksekkäästi 

 vain silloin, kun toimijat kantavat itse riskinottonsa seuraukset.’ Jos valtiot ottavat 

 riskin kannettavakseen ja jättävät tuotot yksityisille, on seurauksena moraalikato.”  

 ”Sanoimme joulukuussa 2010 Irlannin paketista […]: ’Suomen etujen mukaista on, jos 

 tukea annetaan, sitoa se tiukkoihin ehtoihin […]. Näihin kuuluvat sijoittajavastuun 

 toteutuminen ja riittävät vakuudet siitä, että tuki saadaan takaisin.’” 

 ”Sanoimme toukokuussa 2011 Portugalin paketin yhteydessä […]: ’Ratkaisevaa 

 harkinnallemme on, että Suomi ei enää jatkossa lähetä riskirahaa ilman vakuuksia. 

 Riskiluototuksen hana laitetaan kiinni. Pelisäännöt muutetaan terveempään, 

 sijoittajavastuun sisältävään suuntaan.’”635 

                                                           
633 Edustaja Lasse Männistö (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
634 Edustaja Lasse Männistö (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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Kumpula-Natri viittaa kyseisen ”pitkän linjan sijoittajavastuusta ja taloudellisten vastuidemme 

rajaamisesta” tulleen kirjatuksi Kataisen hallituksen ohjelmaan kesällä 2011. Tämän suhteen hän 

korostaakin kansallisen linjan muuttuneen sdp:n hallitukseen tulon myötä: edellisten hallitusten 

todetaan ”keskustan johdolla avanneen liian löysästi veronmaksajiemme rahapussin nyörit, ilman 

vakuuksia, ilman vaatimusta sijoittajavastuun toteutumisesta ja ilman puuttumista verokilpailuun”. 

Ryhmäpuheenvuorossa niin ikään ilmoitetaan Suomen kansallisen keskustelun olleen ”askeleen 

edellä” suhteessa laajempaan eurooppalaiseen kriisinhoidon linjaan ja huomautetaan Kataisen 

hallituksen tekemien suunnanmuutosten alkaneen jo näkyä käytännössä. Kyproksen ohjelmassa 

Kumpula-Natri määrittelee ”sijoittajavastuun toteutuvan historiallisesti, eikä vähiten Suomen tiukan 

neuvottelijan, valtiovarainministeri Urpilaisen ansiosta”. Hän tähdentää sdp:n pitäneen tärkeänä 

niin oppositiossa kuin hallituksessa ollessaan sitä, että kriisipolitiikasta veronmaksajille aiheutuvat 

kustannukset ja riskit rajataan. Tällä tavoin hän sanoo sekä ”vastuullisen, suomalaisten 

hyvinvoinnista huolta kantavan puolueen” että hallituksen nykyisellään toimivan.636 

Vaikka Kumpula-Natri toteaa, ettei ”helppoja päiviä eurokriisin hoidossa ole nähty”, pitää hän silti 

Kyproksen ohjelman ehtoja oikeudenmukaisempina aikaisempiin ohjelmiin nähden ja sanoo 

järjestyksen kriisinhoidossa toteutuvan nyt oikein: ”[…] ensin riskibisnespankkien 

osakkeenomistajat ja sijoittajat menettävät omaisuuttaan, sitten suurtallettajien […] 

sijoittajatalletuksiakin leikataan, pankki-, pääoma- ja yhteisöverotusta korotetaan, ja sitten vasta 

tulee EVM mukaan kuvioon”. Tämän pohjalta Kumpula-Natri linjaa, että Kyproksen ratkaisussa 

”ollaan ihmisten puolella” ja ettei ole ”edes kyproslaisten saati suomalaisten 

palkansaajaveronmaksajien asia kattaa riskibisnespankkien tappioita”.637 

Opposition kohdistettua kritiikkiä erityisesti Kyprosta koskeviin rahanpesuepäilyihin painotetaan 

ryhmäpuheenvuorossa tältä osin lainoituksen maksuehtoihin sisältyvän myös vaatimus niiden 

epäkohtien korjauksesta, joita rahanpesuselvityksen yhteydessä mahdollisesti tulee ilmi. Suomen 

rahoitusosuuteen liittyvien riskien kannalta Kumpula-Natri ilmoittaa EVM:llä olevan 

lainaohjelmassa etuoikeutetun velkojan asema ja painottaa lisäksi, ettei Kyproksen ohjelman 

johdosta tulla kansallisesti antamaan ”yhtään uutta rahaa tai vakuuksia”. Osana ohjelman 

onnistumisen edellytyksiä tähdennetään niin ikään IMF:n mukanaoloa: 

 ”Rahanpesun vastaiset toimet on kytketty tiukasti Kyproksen sopeutusohjelman 

 osaksi, ja tämä on ollut koko aika SDP:n ehto. Epäilylle ei voi jättää sijaa. Toista 

                                                           
636 Edustaja Miapetra Kumpula-Natri (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
637 Edustaja Miapetra Kumpula-Natri (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 lainaerää ei sopimuksen mukaan makseta, mikäli Kypros ei ole korjannut ilmeneviä 

 puutteita. Veroparatiiseja ei hyväksytä missään oloissa.” 

 ”Kyproksen sopeutusohjelmassa Suomi ei anna yhtään uutta rahaa tai takauksia. […] 

 Perussuomalaisten välikysymyksessä esittämään kysymykseen vastaus on ’kyllä’. 

 Kyllä, Euroopan vakausmekanismilla on etuoikeutettu velkojan asema, ja IMF:n 

 mukanaolo pyrkii varmistamaan sen, että ohjelma on kestävällä pohjalla.”638 

Talouskriisistä selviämisen määritellään olevan edellytys niin suomalaisten työllisyydelle kuin 

eurooppalaiselle yhteiskuntarauhalle. Kumpula-Natri korostaa Suomen talouden olevan viennistä ja 

Euroopan taloudesta riippuvainen, jolloin hänen mukaansa on tehtävä myös vaikeita ratkaisuja 

Euroopan vakauden ylläpitämiseksi. Sen sijaan opposition suhteen hän huomauttaa, ettei kriisi 

ratkea ”sloganeilla tai jupisemalla”, vaan kriisinhoidossa tulee olla ”oikea analyysi, linja, ja on 

ryhdyttävä kovaan työhön”. Sdp:n Kumpula-Natri linjaa ”tekevän töitä oikeudenmukaisemman ja 

reilumman Suomen, mutta myös reilun Euroopan puolesta” ja nimeää sosialidemokraattien 

”ohjenuorana” olevan työllisyyden turvaaminen ja oikeudenmukaiset ratkaisut. Puolueen 

tavoitteena esitetään olevan Eurooppa, jossa ”pidetään kiinni sovituista säännöistä”, ”talouskriisi ei 

jyrää sosiaalisia oikeuksia” ja jolla ”on seuraavillakin vuosikymmenillä tulevaisuuden näkymiä”.639 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi kriisinhoidon linjan Euroopassa ilmoitetaan ottaneen Kyproksen 

ratkaisun myötä uuden suunnan, jossa kriisistä vastuulliset tahot joutuvat vastuuseen myös sen 

selvittämisestä. Tämän Kumpula-Natri sanoo olevan osoitus siitä, kuinka ”isonkin laivan suunta 

kääntyy, kun tarpeeksi vääntää”.640 

Vasemmistoliitto 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron esitti Silvia Modig. Ryhmäpuheenvuoron aluksi Modig 

määrittelee Kyproksen tukipaketin olevan ”rakennettu aivan eri mallilla kuin yksikään aiempi” ja 

ilmoittaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pitävän askeleena oikeaan suuntaan sitä, että 

”sijoittajan vastuu toteutuu nyt laajemmin kuin koskaan aiemmin”. Kyproksen lainoitusohjelman 

viitataan eroavan aiemmista tukipaketeista myös siinä suhteessa, että ”nyt meillä on valmiina 

kriisimekanismi eli EVM ja nyt on sovittu yhteisestä, luotettavammasta pankkivalvonnasta”.641 

Kriisinhoidon linjan osalta Modig painottaa, että ”vasemmisto ei ole osallistunut eikä osallistu 

paketteihin, joissa ei ole sijoittajan vastuuta”. Kyproksen ratkaisusta kaikkein tärkeimmäksi asiaksi 

                                                           
638 Edustaja Miapetra Kumpula-Natri (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
639 Edustaja Miapetra Kumpula-Natri (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
640 Edustaja Miapetra Kumpula-Natri (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
641 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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hän nostaakin sen, että pankkien romahdus estetään lähtökohtaisesti suurituloisten ja kriisistä 

aikaisemmin hyötyneiden sijoittajien rahoilla. Sijoittajan vastuun toteutumisen ohella puolueen 

ilmoitetaan pitävän tärkeänä sitä, että kahden ison kriisipankin uudelleenjärjestely Kyproksella 

tehdään ilman valtion tukea. Tehtävissä talletusleikkauksissa Modig puolestaan korostaa Suomen 

kantana olleen alusta asti leikkausten kohdistamisen ainoastaan yli 100 000 euron suuruisiin 

talletuksiin. Tällä tavoin voidaan hänen mukaansa varmistua siitä, että ”taakan kantavat ne, joilla 

on siihen varaa ja jotka ovat pikavoittojen toivossa rahojaan Kyprokseen sijoittaneet”.642 

Kyproksen pankkisektorin ”suhteettoman koon” suhteessa maan bkt:hen todetaan olevan merkki 

siitä, ettei pankkijärjestelmä ole ”terveellä pohjalla”. Tämän viitataan myös herättäneen vahvoja 

epäilyjä rahanpesusta sekä veronkierrosta. Näin ollen Modig katsoo olevan ”aivan oikein, että 

Suomi on edellyttänyt Kyprokseen kohdistuvien rahanpesuepäilyjen selvittämistä osana 

sopeutusohjelmaa” ja huomauttaa lisäksi, että selvityksessä paljastuviin ongelmiin puuttuminen 

tulee olla ehtona lainaerien maksulle.643 

Tosin Kyproksen kokonaisohjelmaa ei esitetä ryhmäpuheenvuorossa täysin ongelmattomana 

ratkaisuna, sillä siihen sisältyvien leikkaus- ja yksityistämisvaatimusten nähdään olevan 

vaikutuksiltaan kielteisiä niin ”tavallisen kansan” kuin maan talouskasvunkin kannalta. Samalla 

korostetaan tarvetta kiinnittää jatkossa huomiota ”yleishyödyllisten suurtallettajien” toimintaan: 

 ”[…] me kannamme edelleen huolta kriisimaiden tavallisista ihmisistä. Paketin 

 mukanaan tuomat leikkaus- ja yksityistämisvaatimukset ovat tavallista kansaa 

 kurjistavia ja talouskasvun edellytyksiä heikentäviä.” 

 ”Kun Kypros tämän vuoden aikana tekee vaaditun listan yksityistettävästä 

 omaisuudesta, on Suomen pidettävä huolta siitä, ettei Kyprosta pakoteta myymään 

 pilkkahintaan valtion eli kansalaistensa omaisuutta. Myös yleishyödyllisten 

 suurtallettajien tilanteeseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota.”644 

Näistä seikoista huolimatta ryhmäpuheenvuorossa kuitenkin kannatetaan Suomen osallistumista 

Kyproksen tukitoimiin. Suomen kansalliseen velkaantumiseen ja euroalueen vähäiseen kasvuun 

viitaten Modig sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän uskovan ”vakaan euron ja vakaan 

euroalueen olevan kaikkien suomalaisten etu”. Sen sijaan ”euron hallitsematon hajoaminen”, minkä 

vihjataan olevan perussuomalaisten linjana, määritellään merkittäväksi riskiksi, joka toisi 

toteutuessaan huomattavasti pahemman taantuman ja suuremman työttömyyden kuin mitä 

nykytilanteessa muuten on odotettavissa: 

                                                           
642 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
643 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
644 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 ”Miksi Suomen sitten tulee olla mukana jälleen yhdessä tukipaketissa? […] Suomen 

 valtion velkaantuminen yhdistettynä euroalueen kituliaaseen talouskasvuun on 

 haasteellinen tilanne. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä uskoo, että vakaa euro ja 

 vakaa euroalue on kaikkien suomalaisten etu. […] Euron hallitsematon hajoaminen, 

 mikä tuntuu olevan perussuomalaisten linja, on riski, jota me emme ole valmiita 

 ottamaan. Sen mukanaan tuomat seuraukset olisivat vielä paljon pahempi taantuma, 

 suurempi työttömyys kuin jo nyt on edessämme. Tätä tilannetta me haluamme välttää 

 ja suojella suomalaisia sen seurauksilta.”645 

Jatkotoimien kannalta Modig toteaa olevan ”itsestään selvää, että Kyproksen ylisuuri pankkisektori 

pitää purkaa ja Kyproksen talouden toimintamallia tulee muuttaa”. Samalla hän tähdentää, että näin 

tulisi menetellä kaikkien muidenkin ”pankkisalaisuusmaiden ja veroparatiisien” kohdalla, vaikka 

nämä eivät vielä olisikaan ajautuneet kriisiin. Modig tuo esille myös kysymyksen siitä, kuinka 

pankkien toiminnalle saataisiin varmistettua kestävä perusta. Tältä osin hän viittaa Suomen Pankin 

pääjohtaja Erkki Liikasen puhuneen ”reaalitalouden ja finanssitalouden erottamisesta eli siitä, että 

pankit eivät saa tehdä riskisijoituksia tavallisen säästäjän rahoilla ja riskillä”. Modig ilmoittaa 

vasemmistoliiton toivovan, että Suomi tulee ajamaan kyseisiä esityksiä eteenpäin euroalueen 

tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa. Samassa yhteydessä hän mainitsee puolueen pitävän myös 

rahoitusmarkkinaveroa ”tarpeellisena ja välttämättömänä työkaluna, jotta spekulatiivista 

riskikauppaa voidaan hillitä ja estää vastaavien kuplien synty”.646 

Finanssitalouden kannalta ryhmäpuheenvuorossa tähdennetäänkin, kuinka Kyproksen tilannetta 

laajemmin koko eurokriisissä on perimmiltään kyse juuri finanssisektorin toimintaan ja 

voitontavoitteluun liittyvistä ongelmista, mistä haitalliset vaikutukset ulottuvat aina reaalitalouteen 

asti: ”Finanssisektori nimittäin imee elinvoimaa reaalitaloudesta, kun siellä tehdään keinotekoisesti 

reaalitaloutta suurempia voittoja. Tässä on eurokriisin ydin […].”647 

Modig viittaa osan tarvittavista toimenpiteistä jo käynnistyneen, jotta ”käsillä olevasta kriisistä 

vältyttäisiin jatkossa”, ja nimeää Euroopan laajuisen pankkivalvonnan ja talletussuojan, toimintansa 

aloittaneen EVM:n, käyttöön otetun pankkiveron sekä vakavaraisuusvaatimusten tiukentamisen 

”aivan oikeiksi askeliksi”. Hän kuitenkin korostaa, että ”nyt kun kriisimekanismit on saatu valmiiksi, 

on oikea aika kirkastaa visiota euroalueen tulevaisuudesta”. Modigin mukaan europolitiikassa tulisi 

nyt ottaa ”selvä askel kohti elvyttävää politiikkaa” – tiukan talouskurin hän sitä vastoin katsoo 

”estävän kriisimaita nousemasta jaloilleen omin voimin sekä kurjistavan tavallisen kansan arkea”. 

Modig esittää myös ”monien maailman johtavista ekonomisteista” asettuneen kannattamaan 

                                                           
645 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
646 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
647 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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vasemmiston vaatimuksia elvyttävästä ja hyvinvointiin panostavasta politiikasta. Toimivasta 

kriisinhoidosta käytännön esimerkiksi nostetaan Islannin selviäminen omasta kriisistään: 

”Europäättäjien olisi syytä suunnata katseensa Islantiin, joka nousi omasta kriisistään 

ennennäkemättömällä tavalla. Islanti jopa vahvisti hyvinvointivaltiota kriisin aikana. Lopputulos 

puhuu puolestaan.”648 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Modig päätyy toteamaan, että vaikka ”euroratkaisut eivät kaikilta 

osin edelleenkään vastaa vasemmistoliiton tavoitteita, on Suomen europolitiikka tämän hallituksen 

aikana tiukentunut ja ottanut selviä askelia parempaan suuntaan”. Vasemmistoliiton 

eduskuntaryhmän hän esittää yhä ajavan politiikkaa, jolla ”pankki- ja finanssisektorille luodaan 

sääntöjä ja ne saadaan parempaan kontrolliin”. Kyproksen ratkaisu nähdään osoitukseksi siitä, että 

kyseiseen suuntaan ollaan menemässä, ja täten puolueen eduskuntaryhmän ilmoitetaan äänestävän 

Kataisen hallituksen luottamuksen puolesta.649 

Vihreä liitto 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Satu Haapanen. Heti ryhmäpuheenvuoron aluksi 

Haapanen ilmoittaa vihreiden eduskuntaryhmän antavan Kataisen hallitukselle luottamuksensa, 

mistä hän siirtyy käsittelemään Kyproksen talouden tilaa, jonka katsoo olevan ”retuperällä ja 

pahasti”. Haapanen määrittelee Kyproksen valtionvelan kasvaneen ”suunnattomaksi suhteessa 

bruttokansantuotteeseen” ja kertoo maan nykyisellään ”kipristelevän sen kanssa, kuinka voi maksaa 

velkansa takaisin”.650 

Syitä Kyproksen kriisille on Haapasen mukaan ”haettava sekä sisältä että ulkoa”. Hän käy läpi 

Kyproksen lähihistoriaa kertoen samalla omista havainnoistaan asuttuaan maassa 1980- ja 1990-

luvuilla. Noista ajoista Haapanen toteaa Kyproksen elinkeinorakenteen muuttuneen kapea-

alaisemmaksi samanaikaisesti kun toisaalla maan pankkisektori on kasvanut huomattavasti. 

Kehityksen taustalla sanotaan olleen osansa niin Neuvostoliiton romahduksesta seuranneella 

muuttoliikkeellä, offshore-yrityksiä maahan houkutelleella ”ystävällisellä” verotuksella kuin 

maahan saapuneilla ulkomaisilla pääomilla. Vielä tuossa vaiheessa vallinneen suotuisan 

talouskehityksen esitetään ”iskeneen harhan” kyproslaisiin, minkä johdosta talouden olosuhteiden 

huononemiseen ei osattu varautua. Lisäksi maassa harjoitetun sisäpolitiikan sekä poliittisen 

järjestelmän rakenteen nähdään olleen ajamassa Kyproksen taloutta sen nykyiseen tilaan, jossa 

                                                           
648 Edustaja Silvia Modig (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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pankkisektorin merkityksen todetaan kasvaneen suhteettoman suureksi. Haapanen nimeääkin 

pankkisektorin varaan laskemisen olleen ”kyproslaisten Nokia” ja katsoo siten ”liiallisen 

luottamisen ja satsaamisen riskialttiiseen finanssimaailmaan” käyneen lopulta maalle kalliiksi: 

 ”[1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla] maassa oli vielä paljon vaateteollisuutta ja 

 elintarviketeollisuutta ja turismi oli suurin tulojen lähde. Myös maanviljelyn 

 omavaraisuus oli suurempi. Neuvostoliiton romahdettua Kypros otti vastaan suuren 

 joukon Venäjän kreikkalaisperäistä väestöä, ja Kyprokselle virtasi myös työntekijöitä 

 Euroopan itäisistä osista. Työttömyys oli hyvin alhainen, lähes olematon. Offshore-

 yritykset kukoistivat yrityksille ystävällisen verotuksen johdosta, ja ulkomaisen rahan 

 virratessa maahan pienen maan elinkeinojen rakenne alkoi kapeutua ja pankkisektori 

 paisua.” 

 ”Talousnäkymien ollessa hyvät kyproslaisiin iski harha kuluttamisen autuudesta. 

 Kotitaloudet ottivat suuria lainoja asuntoja varten, eikä kukaan voinut kuvitella, että 

 talouskasvu pysähtyisi.” 

 ”Kyproksella on tehty paljon sisäpoliittisia virheitä. Kun huomio on keskittynyt 

 Kyproksen kahtiajaon käsittelyyn, aivan aiheesta, on elinkeinoelämän pyörittäminen 

 jäänyt harvojen toimijoiden käsiin. Pienen maan ongelmana on poliitikkojenkin 

 harhautuminen vahvistamaan pankkien hallitsematonta kasvua. Valtiolla on erittäin 

 vahva omistus erityisesti pahiten kriisissä olevassa Laiki-pankissa.” 

 ”Pankkisektorin varaan laskeminen on ollut kyproslaisten Nokia. Liiallinen 

 luottaminen ja satsaaminen riskialttiiseen finanssimaailmaan on nyt koitunut 

 Kyprokselle kalliiksi. Tämä kriisi on näyttänyt sen, että jos jostain pankista saa 

 merkittävästi korkeampaa korkoa, on se totisesti riskialtista ja riskit voivat 

 realisoitua.”651 

Kyproksen talousahdinkoon esitetään olevan lisäksi useita ulkopuolisia syitä. Haapanen nostaa esiin 

maan vuoden 1974 sotilasvallankaappauksen ja tätä seuranneen turkkilaismiehityksen, joiden hän 

viittaa ”lamaannuttaneen talouden ja pakottaneen kolmasosan väestöstä aloittamaan elämänsä 

tyhjin taskuin”. Samalla hän huomauttaa, että ”Irakin sota ja Lähi-idän levottomuudet ovat aina 

heijastuneet Kyproksen turismiin ja romahduttaneet sen aina silloin tällöin”. ”Lopullisen 

takaiskun” Kyprokselle mainitaan tulleen viimein Kreikan talouden romahtamisen myötä, sillä 

maan ilmoitetaan menettäneen Kreikan lainojen leikkausten seurauksena yli 4 miljardia euroa.652 

Tosin Haapanen huomauttaa, että Kyproksen talouden ongelmia on osattu myös ennakoida, ja 

kertoo maan aloittaneen jo ”omat säästötalkoonsa” joulukuussa 2012 julkisen sektorin palkkoja ja 

eläkkeitä leikkaamalla. Näiden kansallisten säästötoimien arvioidaan olevan kuitenkin ”vasta 

alkusoittoa” verrattaessa varsinaisen Kyproksen lainoitus- ja sopeutusohjelman sisältämiin ehtoihin, 
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joiden ilmoitetaan johtavan muun muassa julkisten menojen leikkauksiin, suuriin veronkorotuksiin, 

yksityistämisiin sekä todennäköisesti huomattaviin irtisanomisiin: 

 ”Julkisen sektorin palkkoja ja eläkkeitä on jo leikattu 10 prosentilla, mutta tämä on 

 vasta alkusoittoa sille, mitä apupakettiin sisältyvät ehdot tarkoittavat tavallisille 

 ihmisille. Ehdot ovat kovat: julkisten henkilöstömenojen karsiminen, eläkkeiden 

 jäädyttäminen, julkisen sektorin eläkeiän nostaminen […], yhteisöveron korottaminen 

 ja yksityistäminen. Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan menoista leikataan. On 

 todennäköistä, että suuri joukko opettajia, virkamiehiä ja pankkityöhenkilöitä saa 

 potkut. Säästötoimet talouden tasapainottamiseksi ovat mittavat, ja ne koskettavat 

 tavallisia kansalaisia. Veronkorotukset tulevat olemaan suuria.”653 

Tästä huolimatta Haapanen katsoo Kyproksella olevan ”kaikki mahdollisuudet nousta jaloilleen”. 

Hän muistuttaa ensinnäkin väestön olevan koulutettua sekä kielitaitoista ja pitää toisaalta maan 

pienuutta samanaikaisesti sen vahvuutena. Lisäksi Kyproksen sijainti kolmen maanosan 

yhtymäkohdassa antaa Haapasen mukaan ”monta hyvää syytä Euroopan unionille pitää maa likellä 

Eurooppaa”.654 

Syiden Kyproksen tukemiseen Haapanen esittää kuitenkin olevan laajemmassa eurooppalaisessa 

taloustilanteessa. Hän painottaa Kyproksen ”systeemisen merkityksen” olevan suuri ja varoittaa, että 

”jos Kyproksen annetaan romahtaa, on seuraava heikko lenkki Kreikka, ja sen heijastusvaikutukset 

koko Euroopan talouteen olisivat väistämättömät”. Vahvan talouden tähdennetään edistävän myös 

rauhaa: Kyproksen kohdalla koetaan erityisen tärkeäksi huolehtia maan sosiaalisesta vakaudesta 

siten, ”etteivät ääriliikkeet pääse rantautumaan saarelle aiheuttamaan lisää levottomuutta”.655 

Laajemmalla tasolla ryhmäpuheenvuorossa linjataan Kyproksen auttamisen olevan sekä Suomen 

että Euroopan talouden kannalta ”paras vaihtoehto, kun vaihtoehdot ovat vähissä”. Kriisinhoidon 

kansallisesta näkökulmasta Suomen linjan korostetaan silti olleen Kyprosta kohtaan tiukka. 

Haapanen ilmoittaakin, ettei lainoitusta EVM:n kautta tulla antamaan ehdoitta ja että 

”sijoittajavastuun vaatiminen on Kyproksenkin tapauksessa tuonut tuloksia”. Haapanen viittaa 

Kyproksen kriisin vauhdittaneen myös keskustelua rahanpesusta ja veroparatiiseista, miltä osin hän 

pitää oletettavana, että EU tulee jatkossa ottamaan kriittisemmän kannan veroparatiiseihin.656 
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Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Rkp:n ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Lars Erik Gästgivars. Ryhmäpuheenvuorossa rkp 

kohdistaa kritiikkiä etenkin Kyproksen tukitoimista välikysymyksen jättäneitä perussuomalaisia 

kohtaan. Gästgivars toteaa perussuomalaisten olevan asemassa, josta on helppoa hyökätä 

”yksinkertaisen demagogian, retoriikan, satiirin ja ironian” keinoin Kyproksen auttamiseksi 

laadittuja suunnitelmia vastaan. Hänen mukaansa on niin ikään helppoa esittää kritiikkiä ”kotona” 

niiden keskuudessa, jotka eivät ole perehtyneet siihen, mistä eurokriisistä on kyse ja mitä seurauksia 

voisi olla, jos kriisiä Kyproksella ei saada ratkaistuksi. Hän myös huomauttaa, että silti kritiikin 

perustuminen tosiasioihin ”olisi tuskin liikaa vaadittu”.657 

Gästgivars painottaa, että toisin kuin välikysymyksessä väitetään, Suomi ei ole lähettämässä 

kansallisia verorahojaan Kyprokselle. Sitä vastoin Suomen kerrotaan antavan kaikkien muiden 

euromaiden tavoin takauksia lainoille, jotka Kyproksen tulee aikanaan maksaa takaisin korkoineen. 

Lisäksi Kyproksen pankkeihin tallettaneiden kerrotaan joutuvan varmuudella maksamaan osansa 

kriisinhoidosta. Talletusleikkauksia koskevaan arvosteluun, jossa Kataisen hallitusta on syytetty 

talletussuojan rikkomisesta, liittyen Gästgivars korostaa, ettei välikysymyksessä ymmärretä asiassa 

olevan kyse erityisesti rahanpesusta.658 

Kyproksen ratkaisussa Gästgivars ilmoittaa suurten tallettajien, joiden talletukset on osittain 

takavarikoitu pankkijärjestelmän pelastamiseksi, saavan korvaukseksi pankin osakkeita. Näiden hän 

tosin sanoo nykytilanteessa olevan käytännössä arvottomia. Ryhmäpuheenvuorossa tähdennetään 

kyseisen menettelyn olevan silti periaatteellisesti erittäin tärkeä. Järjestelyn esitetään merkitsevän 

sitä, että pankkien nykyiset osakkeenomistajat tulevat jatkossa jakamaan mahdolliset osingot uusien 

omistajien kanssa, jotka nyt kriisinhoidossa osallistuvat pankkien pelastamiseen.659 

Ryhmäpuheenvuorossa kiinnitetään myös huomiota kriisimaiden sijoittumiseen maantieteellisesti, 

minkä pohjalta Koillis-Euroopan todetaan toistaiseksi välttyneen syvältä finanssi- ja pankkikriisiltä. 

Muissa maissa aiempina vuosina puhjenneiden talouskriisien suhteen suomalaisilla esitetäänkin 

olevan aihetta ylpeyteen, sillä Suomen määritellään selvinneen kriisimaita paremmin budjettikurin, 

tiukan pankkivalvonnan sekä ennen kaikkea kansallisen pankkisektorin maltillisen koon johdosta: 

 ”Kriisiin joutuneilla euromailla on mielenkiintoinen yhtenäinen ominaisuus: Irlanti, 

 Portugali, Espanja, Kreikka ja Kypros ovat kaikki kolmessa Euroopan neljästä 

                                                           
657 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
658 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
659 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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 kolkasta. Luoteiskolkassa sijaitsee myös kriisiin joutunut, EU:n ja euron alueen 

 ulkopuolella oleva Islanti.” 

 ”Ainoastaan koilliskolkka – Liettuaa lukuun ottamatta – on säilynyt vastaavalta 

 syvältä finanssi- ja pankkikriisiltä. Tällä kolkalla on Suomi. Voimme olla ylpeitä siitä, 

 että olemme selvinneet paremmin, paremman budjettikurin ja tiukan pankkivalvonnan 

 ansiosta, ja varsinkin sen vuoksi, että meillä ei ole ylisuurta pankkisektoria, joka on 

 ollut leimallista erityisesti Islannin, Irlannin ja Kyproksen saarivaltioille.”660 

Kotimaan talouden kohdalla Gästgivars nostaa kuitenkin esille 1990-luvun laman, mistä on hänen 

mukaansa syytä muistaa, että Suomi koki tuolloin ”pitkälti ilman omaa syytämme ja lähinnä 

ulkoisten tekijöiden perusteella finanssi- ja pankkikriisin, joka on täysin verrattavissa tämän päivän 

kriisiin”. Hän korostaa, että aikana ennen EU-jäsenyyttä ja yhteisvaluuttaa ”saimme selvitä omin 

avuin, ja näin myös teimme”, mutta huomauttaa samalla monien kansalaisten ja etenkin yrittäjien 

joutuneen tuolloin maksamaan hyvin korkean hinnan velkojen ja korkojen muodossa. Täten 

Gästgivars kysyy, ”emmekö olisi odottaneet muiden EU- ja euromaiden auttavan meidät ulos 

kriisistä”, mikäli Suomi olisi jo 1990-luvun laman aikaan ollut EU-jäsen ja euro olisi ollut 

olemassa. Edelleen hän tiedustelee, miten suomalaiset olisivat suhtautuneet siihen, jos ”he olisivat 

kääntäneet selkänsä meille, ehkä sen vuoksi, että ’perussaksalainen’, ’perushollantilainen’, 

’perusranskalainen’ tai ’perusitalialainen’ puolue olisi onnistunut pysäyttämään 

solidaarisuusmekanismin”.661 

Vaikka Gästgivars myöntää näiden pohdintojen olevan sinänsä vain ”teorioita menneisyydestä” ja 

näkee sekä EU:n että euron tuovan nykyisellään vakautta, esittää hän silti kysymyksen siitä, mitä 

takeita suomalaisilla on, ettei tulevaisuudessa enää koskaan jouduttaisi vastaavaan tilanteeseen. 

Mikäli tällainen skenaario toteutuisi, odottaisi rkp:n eduskuntaryhmä Gästgivarsin mukaan tuolloin 

muiden jäsenmaiden auttavan vastavuoroisesti Suomea. Tässä hän vihjaa myös perussuomalaisten 

olevan oletettavasti samalla kannalla: 

 ”Vakauttavina tekijöinä meillä on EU ja euro, mutta entäpäs jos ulkomaankauppamme 

 kolmansien maiden kanssa jostakin syystä romahtaisi, niin kuin tapahtui 

 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen? Emmekö odottaisi ystäviemme EU:ssa ja 

 euroalueelta auttavan meitä? Ainakin ruotsalainen eduskuntaryhmä odottaisi tätä, ehkä 

 myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä?”662 

Toisaalta ryhmäpuheenvuorossa huomautetaan suomalaisilla olevan yhä ”syvälle juurtunutta 

myötätuntoa” Kyprosta kohtaan huolimatta siitä, että rahanpesuun ja huonoon hallintoon liittyvät 

                                                           
660 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
661 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
662 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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seikat ovat varjostaneet maan tilannetta. Gästgivars muistuttaa lukuisten suomalaisten toimineen 

Kyproksella rauhanturvaajina, ja viittaa monien vierailleen sekä asuneen maassa pitkiäkin aikoja. 

Samalla hän tähdentää Kyproksen olevan yhä kahtia jaettu maa, missä niin sanottu ”vihreä linja” 

jakaa maata sen pääkaupunki Nikosia mukaan lukien. Gästgivars katsookin, että jo tästä syystä 

suomalaisten tulisi olla solidaarisia nykyisestä tilanteesta pahoin kärsiviä kyproslaisia kohtaan. 

Kyproksen jakautuneisuuden hän nostaa niin ikään ongelmaksi maan taloudellisen kehityksen 

näkökulmasta ja arvioi tältä osin, että maan yhdistyminen voisi toteutuessaan toimia parhaana 

kannustimena taloudelle. Täten ryhmäpuheenvuorossa linjataan, että EU:n tulisi tahollaan lisätä 

painetta kaikkia osapuolia kohtaan, jotta Kyproksen yhdistyminen kyettäisiin tulevaisuudessa 

saavuttamaan.663 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Gästgivars ilmoitti rkp:n eduskuntaryhmän antavan eurokriisin 

hoidossa luottamuksensa Kataisen hallitukselle myös Kyproksen ratkaisun kohdalla. 

Suomen Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron esitti Sauli Ahvenjärvi. Ahvenjärvi toteaa eurokriisistä 

puhumisen olevan jo turhauttavaa ”monen täällä istuvan mielestä”, sillä Suomen ei katsota olleen 

aiheuttamassa kriisiä, joka on pitkittynyt ja levinnyt yhä uusiin valtioihin euroalueella. Edelleen hän 

huomauttaa, että ”tämäkin keskustelu olisi voitu välttää, jos kaikki euromaat olisivat noudattaneet 

yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja hoitaneet talouttaan vastuullisesti”.664 

Kyproksen nykytilan Ahvenjärvi määrittelee osaksi laajempaa euroalueen kriisiä, minkä taustalta 

löytyvät ”samat järjestelmän valuviat, jotka ovat jo tulleet ilmi kriisin aiemmissa vaiheissa”. 

Yhteisen rahaliiton esitetään tähän mennessä sallineen lukuisia epäkohtia, kuten maiden 

ylivelkaantumisen, pankkijärjestelmän holtittoman luotonannon, talousongelmien pimittämisen, 

yhdessä laadittujen sopimusten rikkomisen sekä euron tarjoaman luottamuksen ja vakauden 

väärinkäytön. Toisaalta Ahvenjärvi pitää Kyproksen ongelmia myös esimerkkinä ”Euroopan 

rahoitusmarkkinoiden dominoefektistä”, miltä osin hän viittaa Kreikan talousvaikeuksien myötä 

ongelmien levinneen ”vahvojen kytköksien takia” sekä Kyproksen pankkeihin että valtiontalouteen. 

Kyproksen tilanteessa hän mainitsee lisäksi erityispiirteenä olevan maan pankkisektorin valtavan 

koon suhteessa kansantalouteen.665 

                                                           
663 Edustaja Lars Erik Gästgivars (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
664 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
665 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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Näistä ”faktoista” Ahvenjärvi sanoo ”meidän kaikkien olevan samaa mieltä”, mutta toteaa sitä 

vastoin näkemysten eroavan siinä, miten tilanne tulisi ratkaista. Perussuomalaisten ratkaisuna hän 

esittää olevan ”ongelmamaiden jättäminen oman onnensa nojaan”, rahoituslaitosten kaatumaan 

päästäminen sekä sellaisten maiden erottaminen eurosta, jotka ”eivät kyydissä pärjää”. Seurausten 

tämänkaltaisesta ratkaisusta Ahvenjärvi korostaa kuitenkin olevan arvaamattomia ja vakavia niin 

Euroopalle kuin Suomelle. Hänen mukaansa ”euroalueen hajoaminen, luottamuksen häviäminen ja 

rahoitusjärjestelmän romahtaminen johtaisivat tässä herkässä taloustilanteessa kehityskulkuun, 

joka olisi tuhoisaa Suomen elinkeinoelämälle, työllisyydelle, julkisten palveluiden rahoitukselle ja 

koko kansantaloudelle”. Samalla hän varoittaa, että kriisin kärjistyminen Euroopan laajuisena 

uudeksi, entistäkin pahemmaksi lamaksi ”voisi johtaa syviin sosiaalisiin ongelmiin ja poliittisiin 

levottomuuksiin täysin hallitsemattomin seurauksin”.666 

Näin ollen Ahvenjärvi linjaa, ettei ”tätä riskiä yksinkertaisesti pidä ottaa, sen me kai olemme 

sentään historiasta oppineet”. Kristillisdemokraattien hän ilmoittaa näkevän kyseiset ”Euroopan 

talouden realiteetit” ja toimivan Kataisen hallituksessa, jotta kriisistä aiheutuvat vahingot saataisiin 

minimoitua Euroopassa ja ennen kaikkea Suomessa. Kriisinhoidossa valituksi peruslinjaksi hän 

määrittelee ”pyrkimyksen ongelmien rajaamiseen, rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen ja 

luottamuksen vahvistamiseen”. Linjan painotetaan jatkuvan johdonmukaisena myös Kyproksen 

ratkaisun kohdalla. Samassa yhteydessä kerrotaan, että pidemmän aikavälin toimenpiteiden 

tavoitteena on korjata euron ”valuvikoja” ilman, että tultaisiin ”uhranneeksi” kansallisten 

parlamenttien suvereniteettia: 

 ”Kristillisdemokraatit näkevät Euroopan talouden realiteetit ja toimivat hallituksen 

 sisällä sen puolesta, että kriisin aiheuttamat vauriot koko maanosaamme ja ennen 

 kaikkea Suomen talouteen ja yhteiskuntaan olisivat mahdollisimman vähäiset. 

 Eurokriisin hoitamisen peruslinjaksi on valittu pyrkimys ongelmien rajaamiseen, 

 rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen ja luottamuksen vahvistamiseen. Pidemmän 

 tähtäimen toimilla pyritään lisäksi eurojärjestelmän valuvikojen korjaamiseen 

 kansallisten parlamenttien suvereniteettia kuitenkaan uhraamatta. Kyproksen 

 avustaminen on johdonmukainen jatko valitulle linjalle.”667 

Kriisimaiden tukitoimissa Ahvenjärvi korostaa tarvetta sitoa tuki ”tiukkoihin ehtoihin ja talouden 

tervehdyttämisohjelmaan” ja mitoittaa sen suuruus siten, että mailla on ”mahdollisuus selvitä ennen 

pitkää kuiville veloistaan”. Kyproksen kohdalla hän tähdentääkin, että ”ehtona kunkin lainaerän 

maksatukselle tulee olla, että Kypros on toteuttanut sovitut julkisen talouden ja pankkisektorin 

tervehdyttämistoimenpiteet”. Kyproksen ratkaisun osalta Ahvenjärvi kokee lisäksi oleelliseksi, että 

                                                           
666 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
667 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
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EVM:n kautta tuleva lainoitus on rajattu alle 10 miljardiin euroon, IMF osallistuu ohjelmaan ja 

myös kyproslaisiin pankkeihin suuria summia sijoittaneet ovat mukana tappioiden kattamisessa. 

Kaiken tämän kannalta hän muistuttaa ”Kyproksen jäämisen osaksi euroaluetta olevan maan oma 

valinta” ja huomauttaa edelleen, että mikäli maa ”ei noudata apupaketin ehtoja ja suostu nielemään 

sen kyytipoikana talouden tervehdyttämiseksi laadittua matokuuria, se ajautuu automaattisesti 

vararikkoon ja eroon eurosta”.668 

Mitä tulee kyproslaisia pankkeja koskeviin rahanpesuepäilyihin, Ahvenjärvi nimeää tämän 

”kiusalliseksi ja ilman muuta tuomittavaksi asiaksi”. Hänen mukaansa väärinkäytökset ja 

rahanpesuepäilyt kuitenkaan ”eivät saa eivätkä voi olla määräävä tekijä tai argumentti tukipäätöstä 

tehtäessä”, vaan ratkaisu tilanteessa tulee valita ”puhtaasti sen mukaan, mikä on euroalueen 

kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta riskittömin vaihtoehto”. Kansallisesta 

näkökulmasta puolestaan hallituksen velvollisuutena katsotaan ”luonnollisesti olevan ennen kaikkea 

oman kansantaloutemme kehityksen etusijalla pitäminen päätöstä tehtäessä”.669 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Ahvenjärvi painotti vielä erikseen sitä, että ”Kyproksen laina 

hoidetaan EVM:n olemassa olevaan pääomaan nojaten, eli suomalaiselle veronmaksajalle ei tule 

tässä yhteydessä uutta maksettavaa”.670 

Luottamusäänestys välikysymyksen johdosta 

Luottamusäänestyksessä oli puhemiehen ehdotusta vastassa luvuissa 8.3.2. ja 8.3.4. mainitut Soinin 

ja Anttilan ehdotukset perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi. Näiden ohessa 

vasenryhmän eduskuntaryhmän edustaja Jyrki Yrttiaho oli jättänyt keskustelussa oman 

ehdotuksensa671, mutta tämä ei luvussa 7. tehdyn rajauksen mukaisesti ollut osana varsinaisessa 

analyysissa. Sekä Soinin että Anttilan ehdotuksissa päädyttiin jälleen esittämään epäluottamusta 

Kataisen hallitukselle. Molemmissa ehdotuksissa arvostelu perustui ennen kaikkea hallituksen 

päätökseen Kyproksen tukitoimiin osallistumisesta, minkä koettiin jatkavan etenkin Suomelle 

haitallista kriisipolitiikan linjaa. Luottamus hallitukselle varmistui kuitenkin edelleen selvin 

                                                           
668 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
669 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
670 Edustaja Sauli Ahvenjärvi (kd), ryhmäpuheenvuoro, PTK 40/2013 vp. 
671 Kyseinen aineiston ulos rajattu ehdotus oli sanamuodoltaan: ”Eduskunta katsoo, että hallitus on sitonut Suomen 
valtion ja suomalaiset veronmaksajat kestämättömään ja vain suursijoittajia ja pankkeja pelastavaan 
kriisitukikierteeseen samaan aikaan, kun se vaatii tuen ehtona tavallisten työtätekevien, työttömien, eläkeläisten ja 
nuorten asemaa kurjistavien kriisiohjelmien toimeenpanoa. Valittu linja on väärä. Eduskunta vastustaa kriisipolitiikan 
välttämättömyyden nimissä toteutettua kansallisten parlamenttien budjettivallan riisumista ja yhä tiiviimpää 
Euroopan unionin liittovaltiokehitystä ja katsoo, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.” PTK 40/2013 vp. 
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lukemin. Soinin, Anttilan ja Yrttiahon jättämistä ehdotuksista äänestettiin puhemiehen ehdotusta 

vastaan asetettavaksi viimein Soinin ehdotus, jonka puhemiehen ehdotus voitti lopullisessa 

äänestyksessä äänin 86–65. 

8.4. Välikysymyskeskustelu 4.2.2015 

8.4.1. Edellisen välikysymyksen jälkeen eurokriisissä tapahtunutta 

Analyysin viimeinen välikysymyskeskustelu ajoittuu helmikuulle 2015. Huhtikuun 2013 

välikysymyksen yhteydessä puhuttaneelle Kyproksen ratkaisulle saatiin lopullinen vahvistus vielä 

välikysymyskeskustelua seuranneen kuukauden aikana: Suomessa suuri valiokunta hyväksyi 19.4. 

kansallisen osallistumisen Kyproksen sopeutusohjelmaan, ja 13.5. euroryhmä ilmoitti ensimmäisen 

lainaerän maksamisesta maalle672. Toukokuussa 2013 Kataisen hallitus antoi lisäksi aikaisempien 

tukitoimien järjestelyyn liittyen valtioneuvoston tiedonannon ERVV:n varainhankinnalle annetun 

valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä673, minkä taustalla vaikuttivat Irlannin, Portugalin 

ja Kreikan lainaohjelmien kohdalla sovitut laina-ajan pidennykset. 

Huhtikuun 2013 ja helmikuun 2015 välikysymysten välisenä aikana oli Euroopan tasolla päätetty 

myös lukuisista euromaiden budjettivalvontaa ja yhteistä pankkiunionia koskevista uudistuksista. 

Keväällä 2013 euroalueelle suunniteltu budjettivalvonta otti merkittävän askeleen eteenpäin 

Euroopan parlamentin ja Ecofin-neuvoston annettua 21.5. ”two-packina” tunnetut kaksi asetusta 

euromaiden budjettiseurannan vahvistamiseksi674. Kyseisissä asetuksissa säädettiin muun muassa 

rahoitusvakauden osalta vaikeuksissa olevien jäsenmaiden talouden ja julkisen talouden valvonnan 

tiukentamisesta sekä kansallisten talousarviosuunnitelmien seurannasta ja arvioinnista. 

Sen sijaan vuodesta 2012 lähtien suunnitteilla olleen pankkiunionin kohdalla oli päädytty 

ratkaisuun, jossa unionin rakenne koostui pääpiirteissään kolmesta osasta: yhteisestä sääntökirjasta, 

yhteisestä valvontamekanismista sekä yhteisestä kriisinhallintamekanismista. Pankkiunionin 

jäseniksi tulivat automaattisesti kaikki euroalueen maat, minkä ohessa liittyminen tehtiin 

mahdolliseksi myös muille EU-maille. Pankkiunionin tärkeimmiksi tavoitteiksi määriteltiin 1) 

pankkien vahvan aseman ja selviytymiskyvyn varmistaminen mahdollisissa tulevissa 

finanssikriiseissä, 2) tilanteiden estäminen, joissa veronmaksajien rahoja käytettäisiin kaatuvien 

                                                           
672 Suuren valiokunnan tiedote 19.4.2013, Eurogroup Statement on Cyprus 13.5.2013. 
673 VNT 1/2013 vp. 
674 Economic governance: Council adopts "two-pack". Ecofin-neuvoston lehdistötiedote (9430/13) 13.5.2013. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 472/2013 ja N:o 473/2013. 
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pankkien pelastamiseen, 3) markkinoiden pirstoutumisen vähentäminen rahoitusalaa koskevia 

sääntöjä yhdenmukaistamalla sekä 4) rahoitusvakauden lisääminen euroalueella ja koko EU:ssa. 

Käytännössä pankkiunioni oli aloittanut toimintansa vaiheittain vuosien 2013–2015 aikana. 

Yhteinen sääntökirja asetettiin pankkiunionin – ja samalla koko EU:n – rahoitusalan sääntelyn 

perustaksi. Sääntökirjassa päädyttiin muun muassa asettamaan pankeille pääomavaatimukset, 

varmistamaan parempi talletussuoja sekä säätelemään pankkien kaatumisen ehkäisemistä ja hoitoa. 

Tämän kannalta kaikki keskeiset säädökset olivat astuneet voimaan vuoden 2015 alkuun mennessä. 

Yhteiset valvonta- ja kriisinhallintamekanismit muodostettiin puolestaan kahtena uutena elimenä 

niin sanotuiksi pankkiunionin peruspilareiksi. Yhteisen valvontamekanismin toiminta käynnistyi 

marraskuussa 2014 ja yhteisen kriisinratkaisumekanismin tammikuussa 2015. Näistä kahdesta 

yhteinen kriisinratkaisumekanismi jakautuu edelleen riippumattomana EU:n virastona toimivaan 

yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon sekä pankkialalta vuosittain kerättävillä maksuilla 

rahoitettavaan yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, minkä on määrä saavuttaa noin 55 miljardin 

euron suuruiseksi arvioitu rahoituksen tavoitetaso vuonna 2023.675 

Muina huomattavina tapahtumina eurokriisin ja kriisihoidon kannalta voidaan pitää muutoksia 

rahoitustukea aikaisempina vuosina saaneiden maiden asemassa, sillä jo joulukuussa 2013 sekä 

Irlanti että Espanja olivat irtautuneet maille laadituista tukiohjelmista. Tätä seurasi Kreikan ja 

Portugalin palaaminen kansainvälisille lainamarkkinoille kevään 2014 aikana – tosin toisin kuin 

Portugali, Kreikka pysyi vielä markkinoille paluun jälkeenkin vuonna 2012 maassa käynnistyneen 

toisen lainaohjelman piirissä.676 

Perussuomalaisten 20.1.2015 jättämän välikysymyksen aikaan ei Euroopassa ollut toteutettu enää 

uusia tukitoimia sitten keväällä 2013 tehdyn Kyproksen ratkaisun. Tuolloin kuitenkin Kreikan 

asema oli jälleen noussut kriisinhoidon kannalta ajankohtaiseksi kysymykseksi, mikä johtui ennen 

kaikkea maan sisäpolitiikassa tapahtuneista käänteistä. Vuoden 2014 lopulla Kreikan parlamentti ei 

ollut useista äänestyksistä huolimatta onnistunut valitsemaan maalle uutta presidenttiä, mikä oli 

lopulta johtanut ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämiseen. Uudet vaalit Kreikassa oli määrä 

pitää 25.1. – vain viisi päivää perussuomalaisten jättämää välikysymystä myöhemmin. 

                                                           
675 Pankkiunionin etenemisaikataulusta ja rakenteesta tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston www-sivuilla. 
676 Helsingin Sanomat 13.10.2013 “Irlanti jättää EU:n tukiohjelman joulukuussa”, Yle 31.12.2013 ”Espanja irtautui 
sovitusti pankkitukiohjelmasta”, Yle 10.4.2014 ”Kreikka palasi lainamarkkinoille ryminällä – korko alle viisi prosenttia”, 
Yle 5.5.2014 ”Portugali vahvisti irtautuvansa lainaohjelmasta ensi viikolla” sekä Kauppalehti 11.6.2014 ”Portugali 
palasi lainamarkkinoille”. 
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Keskeinen syy ennenaikaisten vaalien osakseen saamaan huomioon niin Suomessa kuin Euroopan 

tasolla oli vaalien voittajaksi ennakoidussa Syriza-puolueessa, joka oli ajamassaan politiikassa 

avoimesti kritisoinut aikaisemmissa lainaohjelmissa maan taloudelle asetettuja ehtoja ja vaatinut 

tältä osin käytäväksi uusia neuvotteluita sopimusehtojen helpottamiseksi. Kyseisen asetelman 

johdosta perussuomalaiset olivatkin välikysymyksessään esittäneet muun muassa huolen siitä, 

miten Kreikan vaalien jälkeen mahdollisesti tapahtuvat muutokset tai uudet neuvottelut 

lainaehdoista tulisivat vaikuttamaan Suomen riskeihin tähän mennessä sovittujen tukitoimien osalta. 

Välikysymyksen ollessa jätetty juuri Kreikan parlamenttivaalien alla, olivat vaalien tulokset täten jo 

selvillä 4.2. eduskunnassa käytävän välikysymyskeskustelun aikaan. Syrizalle ennakoitu vaalivoitto 

oli toteutunut ja puolueen puheenjohtaja Alexis Tsipras noussut maan uudeksi pääministeriksi. 

Kaksi päivää välikysymyskeskustelua ennen oli myös valtiovarainministeriö julkaissut jälleen 

päivitetyt tietonsa677 Suomen valtion taloudellisista sitoumuksista, vastuista ja saatavista Euroopan 

talous- ja velkakriisiin liittyen, mitkä perustuivat tilanteeseen vuoden 2014 lopulla. 

Välikysymyskeskustelun puheenvuoroissa nousi niin ikään esille kysymys EKP:n asemasta ja sen 

viimeaikaisista toimista kriisinhoitoon liittyen. EKP oli 22.1.2015 tehnyt päätöksen uudesta 

laajennetusta osto-ohjelmasta, jolla se tulisi jatkossa hankkimaan noin 60 miljardin euron arvosta 

kuukaudessa myös euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten 

laitosten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja. Osto-ohjelman oli tuolloin ilmoitettu jatkuvan 

ainakin syyskuuhun 2016 saakka. EKP:n käynnissä olevissa ohjelmissa oli tuohon saakka ostettu 

vain yksityisen sektorin omaisuuseriä, mihin tuli päätöksen myötä näin ollen keskeinen muutos.678 

Analyysin näkökulmasta on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota hallitus-oppositio-jakolinjassa 

kevään 2013 jälkeen tapahtuneisiin muutoksin. Ensinnäkin vasemmistoliitto oli 4.4.2014 päätynyt 

eroamaan Kataisen hallituksesta, koska puolue ei ollut hyväksynyt hallituksen tuolloista 

kehysriihiesitystä. Samassa kuussa lisäksi pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki 

Katainen oli ilmoittanut päätöksestään jättää pääministerin tehtävät, ja ettei olisi enää käytettävissä 

puheenjohtajaksi kesäkuussa 2014 pidettävässä puoluekokouksessa. Tämä merkitsi samalla uuden 

hallituksen nimittämistä, ja puoluekokouksen valittua kesäkuussa uudeksi puheenjohtajaksi 

                                                           
677 Valtiovarainministeriö ilmoitti jo maksetun pääoman sekä jo maksettujen tai käyttöön otettujen sitoumusten 
kokonaissummaksi yhteensä noin 10,33 miljardia euroa. Annettujen sitoumusten sekä vaadittaessa maksettavan 
pääoman kokonaismääräksi puolestaan ilmoitettiin noin 22,57 miljardia euroa. Kyseisiin lukuihin sisältyvät 
pääomaosuus EVM:ssä, takaukset ERVV:ssä, kahdenvälinen laina Kreikan ensimmäisessä lainaohjelmassa sekä 
kansalliset osuudet ERVM:n tukilainoissa, EU:n maksutasetuissa ja IMF:n antamassa rahoituksessa. Sitä vastoin Kreikan 
toisesta lainaohjelmasta ja Espanjan lainaohjelmasta saatujen vakuuksien ilmoitettiin olevan yhteisarvoltaan noin 1,23 
miljardia euroa. Valtiovarainministeriön muistio 2.2.2015. 
678 Euroopan keskuspankin lehdistötiedote 22.1.2015. 
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Alexander Stubbin, aloitti uusi Stubbin hallitus virassaan 24.6. Hallituksen vaihdos ei tosin johtanut 

varsinaisiin muutoksiin hallituskoalition puoluerakenteessa, sillä se muodostettiin vielä 

aikaisemman Kataisen hallituksen pohjalle.  Sen sijaan kolmea kuukautta myöhemmin 26.9. 

jättäytyivät hallituksesta pois niin ikään vihreät, sillä puolue oli vastustanut Stubbin hallituksen 

hyväksymää muutosta Fennovoiman ydinvoimalupaan. Näin ollen vuoden 2011 vaalien jälkeen 

muodostettu kuuden puolueen hallituspohja oli vasemmistoliiton ja vihreiden hallituserojen myötä 

pienentynyt neljään.679 

Edelleen puoluepoliittisen asetelman kannalta on otettava huomioon, että helmikuussa 2015 

käytävän välikysymyskeskustelun hetkellä oli tuleviin eduskuntavaaleihin aikaa jäljellä enää kaksi 

ja puoli kuukautta. 

8.4.2. Välikysymys ”Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne” ja 

kysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan puheenvuoro 

 ”Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme 

 asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen: 

 Mitkä ovat valtiovarainministeriön mukaan Suomen kokonaisvastuut Kreikan ja 

 muiden kriisimaiden tukipaketeissa, 

 onko Suomi valmis leikkaamaan kriisimaiden velkoja suomalaisen veronmaksajan 

 tappioksi, 

 onko Suomi varautunut euroalueen hajoamiseen, ja jos on, miten, 

 onko hallituksen mielestä Kreikan taloustilanne nyt parempi kuin vuonna 2010 ja 

 Kansainvälinen valuuttarahasto on myöntänyt, että eurokriisin hoidossa on tehty 

 vakavia virheitä, oletteko samaa mieltä?”680 

Analyysin viimeinen välikysymys alkuvuodelta 2015 muistuttaa rakenteeltaan monilta osin 

aineiston toista välikysymystä kesäkuulta 2012, sillä molemmissa perussuomalaiset kritisoivat 

eurokriisin hoitoa kautta linjan aina kevään 2010 tapahtumista lähtien. Välikysymyksessä Stubbin 

hallitusta vaaditaan kertomaan, olisiko se tarvittaessa valmis suostumaan kriisimaiden velkojen 

leikkauksiin, ja onko euroalueen hajoamiseen kansallisesti varauduttu. Edelleen hallitukselta 

tiedustellaan, kuinka se kokee Kreikan tilanteen muuttuneen sitten kriisin alkamisen, ja yhtyykö se 

IMF:n kantaan, jonka mukaan tähänastisessa kriisinhoidossa on tehty vakavia virheitä. Hallitukselta 

                                                           
679 Yle 25.3.2014 ”Vasemmistoliitto lähtee hallituksesta” sekä Yle 18.9.2014 ”Vihreät ulos hallituksesta – ’Mieli on 
raskas ja pettynyt’”. Valtioneuvoston www-sivut. 
680 VK 7/2014 vp. 
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kysytään samalla valtiovarainministeriön tietoja kriisinhoidon kansallisista kokonaisvastuista, tosin 

nämä tiedot ministeriö sittemmin vielä julkisti kahta päivää ennen välikysymyskeskustelua. 

Välikysymyksen on allekirjoittanut 37 perussuomalaisten edustajaa Timo Soinin toimiessa jälleen 

ensimmäisenä allekirjoittajana. Mukana ei ollut edustajia muista opposition eduskuntaryhmistä. 

Välikysymys lähtee liikkeelle käymällä läpi ”eurokriisin lyhyttä historiaa”, minkä määritellään 

alkaneen Kreikasta kuusi vuotta aiemmin. Kreikan lainatason viitataan tuolloin ”paisuneen 

kestämättömäksi” samalla kun maan antamat tilastotiedot paljastuivat vääriksi. Välikysymyksessä 

painotetaan, että ”Brysselissä tilastovääristelyistä tiedettiin jo Kreikan eurojäsenyyden kynnyksellä, 

mutta niistä ei välitetty”. Kenenkään ei kuitenkaan todeta tuossa vaiheessa vedonneen 

yhteisvaluutta-alueen epäoptimaalisuuteen, mihin syyn ilmoitetaan olleen euron perimmäisessä 

luonteessa ”ei taloudellisena vaan ennen kaikkea poliittisena projektina.”681 

Jo ennen Kreikan ensimmäistä lainaohjelmaa vuonna 2010 Saksan ja Ranskan johtajien esitetään 

ymmärtäneen, että Kreikan maksukyvyttömyys voisi samalla kaataa näiden maiden suuret 

kansalliset pankit valtion pelastettaviksi. Näin ollen Saksan ja Ranskan katsotaankin onnistuneen 

”solidaarisuudesta ja euroalueen koskemattomuudesta” puhumalla jakamaan pankkiensa tappioista 

aiheutuvat kustannukset muiden euromaiden kesken. Suomessa Vanhasen toisen hallituksen 

nimetään tuolloin olleen yksi Saksan ja Ranskan ”syötin nielleistä”. Kreikalle ensimmäisen 

hätälainan korostetaan siten ”avanneen padon” velkavastuiden jakamiselle ja olleen lisäksi 

menettelynä sopimusten vastainen: 

 ”Kreikan lainoittaminen herätti keskustelua euroalueen jäsenmaissa. Saksan ja 

 Ranskan johtajat ymmärsivät, että niiden suuret pankit saattaisivat kaatua valtion 

 syliin, mikäli Kreikka ajautuisi maksukyvyttömyyteen. Pankkien pelastaminen kävisi 

 kalliiksi. Niinpä he alkoivat puhua kovaan ääneen solidaarisuudesta ja euroalueen 

 koskemattomuuden tärkeydestä. Saksa ja Ranska päättivät katsoa, löytyisikö 

 Euroopasta maita, jotka haluaisivat jakaa Kreikka-tappioiden kustannukset.” 

 ”Suomessa keskustajohtoinen hallitus nieli syötin. Silloinen pääministeri Matti 

 Vanhanen innostui kehumaan Kreikan lainoittamista hyväksi bisnekseksi.” 

 ”Kreikka sai ensimmäiset hätälainat vuonna 2010, kun euroalueella käynnistettiin 

 sopimusten vastainen velkavastuiden jakaminen. Pato aukesi.”682 

Samana vuonna Irlannille laaditusta tukiohjelmasta esitetään puolestaan paljastuneen, että EKP 

”uhkasi raunioittaa koko Irlannin talouden”, mikäli maa ei ottaisi tukipakettia vastaan ja ”pelastaisi 

                                                           
681 VK 7/2014 vp. 
682 VK 7/2014 vp. 
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sillä pankkiensa lähes kaikkia velkojia”. Tämän ohessa Irlannin pankkisektorilla viitataan 

tapahtuneen lainojen ylihinnoittelun, korkotason manipuloinnin sekä pääomasääntöjen rikkomisen 

kaltaista rikollista toimintaa. EU:n ei kuitenkaan katsota Irlannin kohdalla välittäneen tällaisesta 

toiminnasta, kuten ei myöskään maan taloudesta ja kansalaisista, vaan ainoastaan irlantilaisten 

pankkien pelastamisesta: 

 ”Joulukuussa 2010 Irlannista tuli toinen tukipaketin saanut maa, tai oikeastaan Irlanti 

 pakotettiin tähän. Julkisuuteen vuodetuista asiakirjoista kävi myöhemmin ilmi, että 

 EKP uhkasi raunioittaa koko Irlannin talouden, jos se ei ota vastaan 67,5 miljardin 

 euron pelastuspakettia ja pelasta sillä pankkiensa lähes kaikkia velkojia. Myöhemmin 

 on tarkasteltu, millaisista rahalaitoksista oli kyse. Esimerkiksi suuri Anglo Irish Bank 

 kiskoi lainoistaan ylihintaa, manipuloi korkotasoja ja rikkoi pääomasääntöjä. EU ei 

 tästä rikollisesta toiminnasta välittänyt. Sitä kiinnosti vain pankkien, ei Irlannin 

 talouden tai kansalaisten pelastaminen.”683 

Vaikka Irlannin todetaan nykyisellään ”saaneen pikkuhiljaa taloutensa syöksyn oikenemaan”, 

painotetaan välikysymyksessä kuitenkin ”kriisin olevan kaikkea muuta kuin selätetty”. Irlannissa 

valtionvelan määritellään ”räjähtäneen käsiin” ja työttömyyden säilyneen yhä korkeana. Maasta 

vuosien 2009–2013 aikana pois muuttaneiden 400 000 ihmisen nimetäänkin olleen 

työttömyystilanteen kannalta ainoa seikka, mikä on estänyt työttömyysastetta nousemasta yli 20 

prosenttiin. Maan talouskasvun myönnetään kyllä sinänsä lähteneen ”kahden nollakasvunvuoden 

jälkeen alkuvuodesta 2014 lupaavaan nousuun”, mutta sen huomautetaan tämän jälkeen 

”lässähtäneen”.684 

Myös tukea vuonna 2011 pyytäneen Portugalin talouden arvioidaan olevan ”tukipakettipolitiikan 

jäljiltä erittäin heikossa tilassa”. Maan työttömyyden viitataan olevan korkealla, valtionvelan 

kasvaneen ja talouden supistuneen 2010-luvulla. Lisäksi Portugalin talouskasvun kannalta 

ongelmaksi nostetaan Irlannin kaltainen ”talouskatastrofia paenneiden” muuttoliike, minkä 

seurauksena maan kerrotaan menettäneen kriisin vuosina suuren määrän korkeasti koulutettua 

työvoimaa: 

 ”Kolmantena maana tukipaketin sai toukokuussa 2011 Portugali. Myös sen talous on 

 tukipakettipolitiikan jäljiltä erittäin heikossa tilassa, vaikka pahin syöksy on 

 takanapäin. Työttömyys on edelleen korkealla, noin 14 prosentin tasolla, valtion velka 

 on kasvanut noin 130 prosenttiin bkt:stä, ja talous on tällä vuosikymmenellä 

 supistunut. Irlannin tavoin myös Portugalista suuri joukko korkeasti koulutettua 

                                                           
683 VK 7/2014 vp. 
684 VK 7/2014 vp. 
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 työvoimaa on paennut maan talouskatastrofia. Tämä ei lupaa hyvää maalle, joka ei 

 edes vuosituhannen alun nousukaudella saanut talouttaan kunnolla kasvamaan.”685 

Vuoden 2012 Espanjan lainaohjelman esitetään sen sijaan pelastaneen maan ”kiinteistökuplan 

romahduttaman pankkisektorin” tavalla, jossa sijoittajavastuu ”loisti taas poissaolollaan” ja tappiot 

päädyttiin maksattamaan veronmaksajilla. Niin ikään Espanjan kohdalla ”EU:n saneleman 

talouspolitiikan” koetaan johtaneen ”katastrofiin”: maan valtionvelan mainitaan kasvaneen ja 

työttömyyden olevan jo ”uskomattomalla 24 prosentin tasolla”. Lisäksi huomautetaan, ettei edes 

komissio uusimmassa ennusteessaan usko Espanjan tilanteen parantuvan lähivuosina: 

 ”Kesäkuussa 2012 Espanjalle luvattiin 100 miljardin tukipaketti. Tällä pelastettiin 

 kiinteistökuplan romahduttama pankkisektori. Sijoittajavastuu loisti taas 

 poissaolollaan, ja pankkien velkakirjoihin sijoittaneiden tappiota maksatettiin 

 veronmaksajilla. Jälleen kerran EU:n sanelema talouspolitiikka on johtanut 

 katastrofiin. Espanjan työttömyys on uskomattomalla 24 prosentin tasolla, ja valtion 

 velka on kasvanut noin 100 prosenttiin bkt:stä. Edes Euroopan komissio ei usko 

 Espanjan tilanteen paranevan. Sen tuoreimman ennusteen mukaan Espanjan 

 velkaantuminen ei taitu lähivuosina vaan jatkaa kasvuaan.”686 

Kriisinhoidossa harjoitetun ”tukipakettipolitiikan” nähdään saaneen aikaan samoja seurauksia myös 

”veroparatiisina ja venäläisen rahan pesupaikkana tunnetulla” Kyproksella, jolle laadittiin 

lainaohjelma keväällä 2013. Kyseisen politiikan seurauksena Kyproksen velkataakan ilmoitetaan 

nousseen noin 110 prosenttiin bkt:sta, maan talouden pienentyneen yli kymmenen prosenttia 

vuodesta 2011 ja työttömyystason olevan 17 prosenttia.687 

Kaikkia kriisimaita yhdistävän tekijän katsotaankin olevan siinä, että ”yksikään niistä tuskin selviää 

velkataakastaan”. Täten välikysymyksessä ennakoidaan, että maiden velkoja ”on tavalla tai toisella 

jossain vaiheessa leikattava”.688 

Erityistä huomiota kohdistetaan Kreikalle myönnettyyn lainoitukseen. Perussuomalaiset ensinnäkin 

nimeävät ”yleiseksi harhakäsitykseksi” sen, että lainojen avulla Kreikka ”on saatu pidettyä 

pinnalla”. Poliitikoiden esitetään lisäksi ”kertoneen tarinaa” siitä, kuinka tukipakettien ansiosta 

maassa saatiin maksetuksi muun muassa julkisen sektorin palkat ja eläkkeet. Tämän todetaan 

olevan kuitenkin ainoastaan osa totuudesta, sillä viranomaistietojen viitataan paljastavan, ”mitkä 
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686 VK 7/2014 vp. 
687 VK 7/2014 vp. 
688 VK 7/2014 vp. 



 

220 
 

rahareiät käytännössä neljännesbiljoonan [Kreikan ensimmäisestä ja toisesta lainaohjelmasta 

yhteenlaskettu] lainapotti on tukkinut”.689 

Kreikassa toteutettu ”ankara vyönkiristys” on perussuomalaisten mukaan merkinnyt sitä, että ”vain 

hieman yli 15 miljardia euroa troikan lainoista käytettiin valtion toimintoihin”. Lisäksi 

huomautetaan, että laskettaessa mukaan ”muutamat muut valtion rahoitustarpeet”, on Kreikan 

tarvitsema rahoitus valtion toimintoihin ollut vain noin 27 miljardia euroa. Näin ollen euroalueen 

johtajien ilmoitetaan tehneen ”IMF:n haluttomalla suostumuksella tietoisen valinnan käyttää lähes 

kaksi kolmasosaa veronmaksajiensa rahoja maksaakseen lainat, joiden uudelleenjärjestelyyn he 

eivät kriisin alussa suostuneet”. Kyseisen kriisinhoidon strategian katsotaan ”painaneen Kreikan 

massiivisen velkataakan alle ja vieneen mukanaan neljänneksen maan taloudesta”. Maan 

nykyiseksi velkatasoksi sanotaan 170 prosenttia bkt:sta, minkä korostetaan olevan huomattavasti 

enemmän kuin vielä kriisin alussa.  Täten EU:n kyvyn ratkaista kriisiä koetaan olleen ”olematon” ja 

samalla ”osoitus täydellisestä ammattitaidottomuudesta”. Kreikan lainojen uudelleenjärjestely 

nimetään sen sijaan keinoksi, jota olisi tarvittu jo aikanaan ja joka olisi toteutuessaan antanut maalle 

mahdollisuuden selviytyä.690 

Kreikan tukitoimien suhteen kritisoidaan myös Kataisen hallituksen neuvottelemien kansallisten 

vakuuksien väitettyjä hyötyjä. Hallituspuolueista etenkin sdp:n todetaan ”haluavan kerrasta toiseen 

muistuttaa, kuinka Suomen saamat vakuudet kattavat kaikki mahdolliset luottotappiot”. Väitteen ei 

kuitenkaan katsota pitävän paikkaansa, sillä Kreikan tapauksessa neuvotellussa ratkaisussa esitetään 

olevan kyse vain niin sanotusta tuottojenvaihtosopimuksesta, ei vakuuksista, jotka kattaisivat 

kansalliset riskit: 

 ”Puheet vakuuksista kannattaisi lopettaa, sillä ne johtavat veronmaksajia ja kansalaisia 

 harhaan. Suomi ei saanut Kreikalta perinteisiä vakuuksia. Kreikka ei ole edes 

 sopimusosapuoli. […] Suomi osti osittaisen suojauksen kreikkalaisilta pankeilta.” 

 ”Tuottojenvaihtosopimus on aivan eri asia kuin vakuudet. Vakuudet kattaisivat 

 Suomen riskit, mutta tuottojenvaihtosopimus ei.”691 

Euroalueella toteutetun kriisinhoidon linjan vertailukohdaksi perussuomalaiset nostavat ”hyvin 

samantapaisen kriisin kohdanneen” Islannin nykytilanteen. Kun euroalueella veronmaksajien 

koetaan ”kantaneen täysin kohtuuttoman osan” kriisinhoidon kustannuksista, kerrotaan Islannin sitä 

vastoin noudattaneen omassa kriisinhoidossaan ”perussuomalaisten suosimaa no bailout -linjaa” ja 
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jättäneen aikanaan kansalliset pankkinsa pelastamatta. Tässä yhteydessä painotetaan, ettei Islanti 

siitä huolimatta ole ”kadonnut kartalta tai romahtanut Kreikan tavoin monella mittarilla lähes 

kehitysmaan tasolle”. Sen sijaan maan talouden määritellään menestyneen ”oikeastaan kaikilla 

mittareilla” euroalueen kriisimaita paremmin: Islannin talouden viitataan kasvaneen jo vuosia 

hyvää tahtia, julkisen sekä yksityisen velan olleen pitkään selvässä laskussa ja työttömyyden olevan 

erittäin alhainen. Välikysymyksen mukaan EU:n ”tukipakettipolitiikkaa” onkin täten mahdotonta 

nähdä oikeaksi valinnaksi verrattaessa euroalueen kriisimaissa ja Islannissa tapahtunutta kehitystä. 

Kyseisen politiikan kutsumista ”menestystarinaksi” pidetään siten ”hävyttömänä” ja sen katsotaan 

samalla ”vähättelevän sitä inhimillistä kärsimystä, joka virheellisestä politiikasta on seurannut”. 

Vertailun pohjalta todetaankin, että ”kriisimaat päättivät EU:n painostamana pelastaa pankkiirit, 

kun taas Islanti päätti pelastaa oman kansansa”.692 

Siirryttäessä aiempien tukitoimien tarkastelusta nykyhetkeen katsotaan välikysymyksessä Kreikan 

olevan jälleen kriisin keskiössä. Kreikan lähestyviin parlamenttivaaleihin liittyen Syrizan viitataan 

luvanneen muutoksia maan lainaohjelmiin, miltä osin perussuomalaiset varoittavat Suomen 

”joutuvan nielemään tappioita useiden miljardien edestä”, mikäli vain Syrizan kaavailema 

politiikka toteutuu: ”Jos Kreikka kieltäytyy maksamasta velkojaan tai jos niitä annetaan anteeksi, 

osa suomalaisten veronmaksajien myöntämistä lainarahoista jää saamatta.” Syrizan ohessa 

”monien Brysselissä” ilmoitetaan pitävän Kreikan velkojen ainakin osittaista leikkaamista 

välttämättömänä. Stubbin hallituksen sanotaan silti olevan ”toisissa tunnelmissa” asian suhteen.693 

Välikysymyksessä otetaan esille myös skenaario Kreikan mahdollisesta euroerosta, mistä 

puhumisen esitetään vielä kriisin alussa olleen aiheena ”tabu”. Nyt kuitenkin perussuomalaisten 

mukaan ”Saksasta ja Ranskasta kuuluu, että Kreikan voisi päästää lähtemään”. Saksalaisten ja 

ranskalaisten pankkien saatavien huomautetaan tässä yhteydessä ”olevan turvattu muiden maiden 

veronmaksajien rahoilla”. Kun vielä eurokriisin alussa suomalaisilla veronmaksajilla määritellään 

olleen ”nolla euroa kiinni Kreikassa”, painotetaan vastuiden nykytilanteessa olevan jo seitsemän 

miljardia euroa. Perussuomalaiset niin ikään ennustavat, että ”mikäli Kreikka ei huolehdi 

sitoumuksistaan, sitä odottaa ero euroalueesta”, ja viittaavat Wall Street Journalin tietoihin, joiden 

mukaan ”moni rahoitusalan yritys valmistautuu jo tähän vaihtoehtoon”.694 

Eurokriisin korostetaan edenneen uuteen vaiheeseen myös Kreikkaa laajemmalla tasolla, sillä 

kansan esitetään olevan ”raivoissaan siitä, että euromaiden poliittinen eliitti on hyväksynyt 
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periaatteen, jossa kansan sijasta pelastetaan pankit ja sijoittajat”. Kansalaisten kerrotaan olevan jo 

tämän johdosta äänestämässä ”maansa taloudelliseen katastrofiin johdattaneet” poliitikot pois 

vallasta, missä yhteydessä esimerkeiksi nostetaan tapahtumat Espanjan, Ranskan ja Italian 

kansallisessa politiikassa: 

 ”[…] eurokriisi on edennyt uuteen vaiheeseen, jossa kriisimaiden kansalaiset 

 äänestävät maansa taloudelliseen katastrofiin johdattaneet poliitikot pois vallasta. 

 Kreikka ei ole tässä yksin. Espanjassa uusi radikaali vasemmistopuolue Podemos on 

 myös gallupkärjessä, ja sekin ajaa muun muassa velkojen uudelleenjärjestelyä ja EU:n 

 taloussääntöjen romuttamista. Ranskassa eurovaalit voittanut Front National vastustaa 

 myös EU:n oikeutta sanella Ranskan talouspolitiikkaa ja ajaa voimakkaasti eroa 

 eurosta. Italiassa kaikki pääoppositiopuolueet, mukaan luettuna Berlusconin Forza 

 Italia, kannattavat avoimesti eroa eurosta.”695 

Välikysymyksen päätteeksi arvioidaan, että euroalueen hajoaminen ”ei ole ainakaan 

epätodennäköisempää kuin vuonna 2010, jolloin juuri hajoamista lähdettiin tukipakettipolitiikalla 

torjumaan”. Ensinnäkin kriisimaiden talouksien määritellään olevan heikommassa kunnossa ja 

valtioiden velka-asteen ”selvästi korkeampi kuin se oli tukipakettien saamishetkellä”. Samalla koko 

euroalueen korostetaan ”jäätyneen” jo viidettä vuotta jatkuvan kriisin seurauksena, minkä nähdään 

vaikeuttaneen olennaisesti myös Suomen ”nousua talousahdingosta”. Tämän johdosta Suomen 

osallistumisen tukitoimiin ja kriisinhoidon vastuisiin koetaan olleen selkeä ”virheinvestointi”, jolla 

ei ole saavutettu kansallisesti asetettuja tavoitteita: ”On selvää, että se, mitä Suomen taloushistorian 

suurimmalla investoinnilla tavoiteltiin, ei ole toteutunut. Liikemaailmassa tällaista kutsutaan 

virheinvestoinniksi.”696 

Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittaneen edustajan avauspuheenvuoro 

Avauspuheenvuoronsa aluksi Soini linjaa, ettei välikysymyksessä ole kyse vain Kreikasta ja sen 

nykyisestä tilanteesta, vaan myös laajemmin ”koko euron historiasta ja siitä, mitä euro on 

Euroopalle tehnyt ja tekee, mikäli tosiasioita ei tunnusteta ja asioita korjata”. Euron historiaan 

liittyen hän huomauttaa, että ”Otmar Issing, saksalainen taloustieteen tohtori ja yksi yhteisvaluutan 

perustajahahmo” on todennut ”kehityksen lähteneen väärään suuntaan heti ensimmäisestä päivästä 

lähtien”. Soini katsookin euron historian olevan ”täynnä virheitä”, joista jokaisen kohdalla hän 

tähdentää veronmaksajien toimineen ”pääasiallisen taloudellisen vastuun kantajina”. Virheiksi 

Soini nimeää rahaliiton rakentamisen ”eliitin fantasioiden varaan”, yhteisvaluuttaan 

”kelpaamattomien mukaan ottamisen”, muiden euromaiden sääntöjen vastaisen tukemisen, ERVV:n 
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ja EVM:n perustamisen sekä viimeisimpänä käänteenä EKP:n aloittaman ”setelirahoituksen”, jonka 

hän määrittelee samalla olevan ”hyppy tuntemattomaan”.697 

Soini muistuttaa, etteivät hyödyt, joita euroon siirtymisen luvattiin aikanaan EU:n kilpailukyvylle ja 

taloudelle tuovan, ole toteutuneet. Sitä vastoin hän korostaa euroalueen olevan nykyisellään 

hitaimmin kasvava talousalue maailmassa ja kärsivän samalla ”ennätyslukemiin” nousseesta 

työttömyydestä. Soini katsoo euroon liittyvän lähtökohtaisesti kaksi perusteellista ongelmaa, joista 

ensimmäisenä hän mainitsee yhteisvaluutan perimmäisen luonteen alusta lähtien ”enemmän 

poliittisena kuin taloudellisena projektina”. Toiseksi, ja samalla pahemmaksi ongelmaksi Soini 

nostaa ”moraalin puutteen”. Tältä osin hän toteaa, että ”yhteisesti sovituista säännöistä ei pidetä 

kiinni” ja esittää lisäksi ”euroeliitin turvautuneen salailuun, pimittämiseen ja yhä räikeämpiin 

sopimusrikkomuksiin”. Hän kokee myös vakaus- ja kasvusopimuksen euroalueen ”ainoana 

todellisena taloussääntönä” menettäneen tehonsa jo 10 vuotta aiemmin Saksan ja Ranskan rikottua 

sitä ”ilman todellisia sanktioita” vuonna 2004: 

 ”Euroon siirryttäessä sen luvattiin tuovan hyötyjä toinen toisensa perään. Sen avulla 

 EU:sta piti tulla kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous koko 

 maailmassa. Näin ei ole käynyt. 15 vuotta myöhemmin euroalue on maailman 

 hitaimmin kasvava […] talousalue, jossa työttömyys on noussut ennätyslukemiin.” 

 ”Eurossa on kaksi perusteellista ongelmaa. Ensinnäkin, yhteisvaluutta on alusta asti 

 ollut enemmän poliittinen kuin taloudellinen projekti. Euroalueen toinen, pahempi 

 ongelma on moraalin puute. Yhteisesti sovituista säännöistä ei pidetä kiinni. Sen voi 

 hyväksyä, että jos yhdessä sovitut säännöt todetaan huonoiksi, niitä muutetaan 

 yhteisellä sopimuksella. Mutta ei. Euroeliitti on turvautunut salailuun, pimittämiseen 

 ja yhä räikeämpiin sopimusrikkomuksiin.” 

 ”Eurojärjestelmää luotaessa siihen rakennettiin vakaus- ja kasvusopimus, joka oli 

 oikeastaan euroalueen ainoa todellinen taloussääntö. Mutta kun Saksa ja Ranska 

 rikkoivat sitä ilman todellisia sanktioita, sääntö menetti tehonsa. Sitä ei ole tarvinnut 

 noudattaa 10 vuoteen.”698 

Siirtyessään käsittelemään euroalueen nykytilaa Soini määrittelee vuoden 2010 olleen kriisinhoidon 

kannalta hetki, jolloin ”tehtiin oikea kardinaalivirhe, kun Kreikkaa ei velkataakan käydessä 

mahdottomaksi laitettu velkasaneeraukseen ja ulos eurosta”. Hänen mukaansa näin toimimalla 

kriisin aiheuttajaa ei pistetty tuolloin maksamaan, vaan sen sijaan ”markkinoille opetettiin, että 

voitot ovat yksityiset mutta tappiot kuittaa veronmaksaja”. Tämän esitetään samalla poistaneen 

epäonnistumisen riskin markkinoilta. Soini painottaa, että Kreikan kohdalla vuonna 2010 tehty 
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virhe on sittemmin vielä ”toistettu varmuuden vuoksi neljä kertaa” euroalueella. Islannin puolestaan 

viitataan toimineen oman kriisinsä hoidossa toisin, ja kriisin sanotaankin olevan maassa jo ohi.699 

Euroalueella harjoitetun ”tukipolitiikan käsikirjoituksen” Soini esittää edenneen seuraavasti: ”Ensin 

annettiin suoraa lainaa, ei toiminut. Sitten tuli väliaikainen vakausväline […]. Sen jälkeen tuli 

pysyvä vakausmekanismi, ei riittänyt. Ja nyt mennään setelirahoitukseen. Euroopan keskuspankki 

painaa 1 000 miljardia uutta rahaa sinkoonsa.” Niin tukipakettien kuin EKP:n ”setelirahoituksen” 

korostetaan yksiselitteisesti olevan perussopimuksen artiklojen 123 ja 125 vastaisia. Tässä 

yhteydessä on huomattava, etteivät perussuomalaiset olleet vielä välikysymyksessään ottaneet 

kantaa EKP:n tuolloiseen päätökseen ”setelirahoitukseen menemisestä”, mistä puhuessaan Soini 

viittaa keskuspankin tammikuussa 2015 antamaan ilmoitukseen uudesta osto-ohjelmasta. EKP:n 

päätös saakin Soinin puheenvuorossa osakseen runsasta kritiikkiä Suomen riskien kasvattamisesta 

”yhdessä yössä miljarditolkulla”. Keskuspankin päätöksentekoa ja rahapolitiikan harjoittamista 

moititaan niin ikään epädemokraattiseksi: 

 ”Otetaanpa esimerkiksi tukipaketit ja Euroopan keskuspankin setelirahoitus. Ne ovat 

 yksiselitteisesti perussopimuksen artiklojen 123 ja 125 vastaisia toimia. Euroopan 

 keskuspankki tai kansalliset keskuspankit eivät saa hankkia velkasitoumuksia EU:n 

 toimielimiltä, laitoksilta tai jäsenvaltioiden keskushallinnolta. Unioni ei ole vastuussa 

 eikä ota vastuulleen sitoumuksia jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiot eivät ole vastuussa 

 toistensa sitoumuksista.” 

 ”Suomen riskit tulevat kasvamaan tässä EKP:n päätöksessä yhdessä yössä 

 miljarditolkulla. Kuka tästä päätti? Kuka on vastuussa? […] Ei kukaan meistä 

 edustajista. […] Suomesta päätökseen osallistui vain yksi henkilö, Suomen Pankin 

 johtaja Erkki Liikanen. Ei tästä päässyt päättämään yksikään kansan vaaleilla 

 valitsema henkilö, vaikka viime kädessä tämän päätöksen ja sen seuraukset kantaa ja 

 laskun maksaa veronmaksaja. Rahapolitiikka on ulkoistettu keskuspankkiireille ja 

 Euroopan keskuspankin toimihenkilöille, joilla ei ole mitään vastuuta jäsenvaltioiden 

 parlamenteille. Keskuspankin toimet eivät ole millään tavoin sopusoinnussa 

 kansanvaltaisten periaatteiden kanssa.”700 

EKP:n toimia Soini kuvaa ”ampumiseksi 1000 miljardin euron tykillä”, jossa rahat eivät mene 

Kreikkaan tai espanjalaisille työttömille, vaan ”pankkien ja sijoittajien taskuun uutta kuplaa 

ruokkimaan”. Hän kysyykin, ”miksei kone ole pyörinyt jo kerran vaalikaudessa”, jos EKP:n 

setelirahoitus todella ratkaisee kaikki ongelmat, ja haluaa Stubbin hallitukselta lisäksi vastauksen 

siihen, mitä vaikutuksia EKP:n päätöksistä seuraa Suomen kansantaloudelle.701 
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Soini arvostelee myös keskustan, kokoomuksen ja sdp:n toimintaa tähänastisessa kriisinhoidossa. 

Keskustan Matti Vanhasen viitataan aikanaan ”kehuneen antamaansa Kreikan ensimmäistä 

tukipakettia hyväksi bisnekseksi”. Tästä eteenpäin Soini kuitenkin toteaa keskustan linjan olleen 

”vähintäänkin epäselvä”. Hän nimeää sekä Vanhasen että hänen ”luottokomissaarinsa” Olli Rehnin 

olleen toisaalta ”tukipakettipolitiikan takuumiehiä”, toisaalta taas hän kertoo Rehnin myös itse 

esittäneen ”tukipakettipolitiikan johtajana ja toteuttajana” arvion, jonka mukaan eurokriisin 

hoidossa on tehty paljon virheitä. Nykyisellään Soini katsoo keskustan ajavan ”huomattavasti 

maalaisjärjellisempää” linjaa – tosin hän sanoo pelkäävänsä tämän olevan vain ”vihreä 

viikunanlehti vaalien alla keskustan todellisen linjan hämärtämiseksi”.702 

Kokoomuksen linjan Soini sitä vastoin painottaa olleen alusta asti ”johdonmukaisesti harhassa” ja 

esittää puolueen vieneen Suomen tukemaan Kyproksen kaltaista ”kelluvaa rahanpesulaa” sekä 

riittämättömästi omia verojaan keräävää Portugalia. Samalla hän muistuttaa Jyrki Kataisen aikanaan 

Irlannin ja Portugalin tukipäätösten jälkeen ilmoittaneen, ettei lisää kansallisia vastuita voisi tulla, 

koska uusia lainatakuita ei tultaisi edes harkitsemaan ilman täysimääräisiä vakuuksia. Kataisen 

viitataan niin ikään sanoneen kahden miljardin euron olevan ”oikeastaan ainoa luku, joka tavallisen 

suomalaisen kannattaa muistaa” kansallisiin vastuisiin liittyen, sillä täysimittaiset vakuudet 

rajaisivat vastuut kyseisen summan alapuolelle: 

 ”Toivotalkoopuolue on vienyt Suomen tukemaan maita, kuten Kyprosta, jota Ben 

 Zyskowicz kutsuu Välimeressä kelluvaksi rahanpesulaksi, ja Portugalia, joka ei kanna 

 riittävästi veroja. Joulun alla lehdet kertoivat, kuinka Suomessa vaurastunut ylimystö 

 muuttaa Portugaliin veroja pakoon, ja me täällä tuemme maata, joka mahdollistaa 

 veronkierron. Irlannin ja Portugalin tukemisen jälkeen ex-valtiovarainministeri Jyrki 

 Katainen julisti iloisena, suora lainaus: ’Lisää vastuita ei voi tulla, koska emme 

 jatkossa edes harkitse lainatakuiden myöntämistä ilman täysimääräisiä vakuuksia. 

 […] On oikeastaan turha puhua isommista teoreettisista miljardimääristä, koska 

 täysimittaiset vakuudet rajaavat vastuumme tuonne alle kahden miljardin. Se kaksi 

 miljardia on oikeastaan ainoa luku, joka tavallisen suomalaisen kannattaa 

 muistaa.’”703 

Kreikan tilanteeseen liittyen Kataisen viitataan myös sanoneen, ”ettei hallitus luotota Kreikkaa 

huvin vuoksi tai solidaarisuudesta, vaan sen takia, että se on suomalaiselle työllisyyskehitykselle 

pienempi paha”. Tämän suhteen Soini huomauttaa Kreikkaan kohdistetun ”seitsemän miljardin 

investoinnin” jälkeen Suomessa olevan silti nykyisin enemmän työttömiä kuin eurokriisin alussa.704 
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Sdp:n linjaa kriisinhoidossa Soini ei kritisoi suoraan, sillä hän kohdistaa arvostelunsa ennen kaikkea 

Kataisen hallituksen kaudella valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen johdolla neuvoteltuihin 

Kreikka-vakuuksiin, joista ”kietoutuneen vyyhdin” hän tuomitsee ”häpeälliseksi kokonaisuudeksi”. 

Stubbin hallituksen viitataan silti pitävän vakuuksia ”onnistuneena ja rehtinä ratkaisuna”. Soini 

esittää Suomen kuitenkin neuvotelleen vakuuksien sijaan itselleen vain ”tuottojenvaihtosopimuksen, 

jota kukaan muu ei halunnut” ja joutuneen sen vuoksi maksamaan vielä kerralla koko 

pääomaosuutensa EVM:ään. Ratkaisun hinnaksi ilmoitetaan täten tulleen 1,44 miljardia euroa sekä 

luopuminen korkotuloista.705 

Vakuuksiin liittyneiden sopimusmenettelyiden osalta Soini puolestaan tiedustelee, miksi 

valtiovarainministeriö päätyi aikanaan julistamaan Kreikkaa koskevat sopimusjärjestelyt salaisiksi. 

Hän kertoo kansanedustajienkin päässeen ”tutkimaan asiakirjoja vain pienessä komerossa valvovan 

silmän alla, ilman minkäänlaisia muistiinpanovälineitä”. Kun tilanteeseen tuli viimein muutos 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (kyseistä KHO:n päätöstä käsiteltiin tarkemmin luvussa 

4.4.) myötä toukokuussa 2013, painottaa Soini ministeriön salauspäätöksen laittomaksi julistamisen 

olleen nimenomaisesti perussuomalaisten ansiota. Kokonaisuudessaan hän toteaa vakuudet viime 

kädessä hyödyttömiksi, mikäli Kreikan lainajärjestelyihin päädytään jatkossa tekemään muutoksia. 

Soini osoittaa tässä sanansa etenkin sdp:lle: ”Niin sanotuista Kreikka-vakuuksista on syytä todeta, 

että niistä ei ole mitään hyötyä, jos Kreikan laina-aikoja pidennetään tai lainaehtoja helpotetaan 

tai korkoa lasketaan vaikka nollaan. Ei mitään hyötyä, vai mitä, sdp?”706 

Keskustelussa Kreikan nykytilasta Soini katsoo olevan havaittavissa vakuuttelupyrkimyksiä siitä, 

että maa voisi sekä pysyä eurossa että selvitä veloistaan. Tämän hän myöntää olevan periaatteessa 

mahdollista, mikäli vain ”kreikkalaiset haluavat elää suu säkkiä myöten seuraavat 30–40 vuotta”. 

Soini kuitenkin tähdentää ”meidän saaneen tähän kysymykseen juuri vastauksen, kun kreikkalaiset 

runsas viikko sitten äänestivät tiukkaa talouspolitiikkaa raivoisasti vastustavan Syrizan valtaan”. 

Syrizan valtaannousuun liittyen Soini ottaa samalla kantaa Kreikan lainaehtoihin mahdollisesti 

tehtäviin muutoksiin. Hän korostaa lainaehtojen ”höllentämisestä” aiheutuvan tappioita Suomelle ja 

määrittelee tässä yhteydessä velkojen leikkauksen olevan taloudellisesti sama asia kuin laina-

aikojen pidennys. Jos Kreikan velkataakkaa olisi kevennetty heti kriisin kärjistyessä vuonna 2010, 
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olisivat pankkiirit ja sijoittajat maksaneet Soinin mukaan tuolloiset tappiot – jos sen sijaan tämä 

päädytään tekemään vasta nyt, esittää hän tappioiden jäävän veronmaksajien maksettaviksi.707 

Kriisinhoidon kustannusten osalta Soini korostaa lisäksi väitteen ”rahan lapioimisesta” kriisimaihin 

pitävän paikkansa ja toteaa kenen tahansa pystyvän tarkistamaan asian valtion budjetista: ”Sille on 

oma momenttinsa: Suomen pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle, momentti 

28.01.69. Kolmessa vuodessa tähän on kulunut jo 100 miljoonaa, ja loppua ei näy.”708 

Stubbin hallituksen sitä vastoin arvostellaan nykyisellään ”siirtävän vastuun ja päätöksenteon 

mekanismien kautta virkamiehille, joita yksikään kansalainen ei voi äänestää virkaan eikä viralta 

pois”. Soini toteaakin, että mikäli hallituksen mielestä eurooppalaiset pankit tulisi pelastaa 

veronmaksajien rahoilla, pitäisi tämä myös sanoa suoraan. Täten perussuomalaisten pääviestin niin 

hallitukselle kuin muille euromaille ilmoitetaan olevan: 

 ”Lopettakaa kieroilu ja sumutus. Jos te ja muut eurooppalaiset hallitukset haluatte 

 lainata toisille euromaille, lainatkaa rehellisesti. Myöntäkää, että teitä ei yhteisten 

 sääntöjen noudattaminen kiinnosta. Älkää pimittäkö mitään. Ei toisten euromaiden 

 tukeminen tarvitse mitään vakausvälinettä tai -mekanismia. Niiden tarkoitus on 

 hämätä kansalaisia.”709 

Tulevaisuuden kannalta Soini painottaa, että suunnan täytyy muuttua lopettamalla 

”tukipakettipolitiikka” ja palaamalla ”’aiheuttaja maksaa vahingon’ -periaatteeseen”. Samalla hän 

linjaa, että euroalueella jäsenmaiden täytyy joko ”noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä tai lähteä 

eurosta”. Kansallisen finanssipolitiikan näkökulmasta taas edellytetään, että ”finanssipolitiikan 

koordinaatio ja kontrolli komission tasolla eivät saa rajata kansallisten parlamenttien 

päätöksentekovaltaa”, ja ettei finanssipoliittista päätösvaltaa saa siirtää ”EKP:n toimihenkilöille, 

pankkiireille tai muille vaaleilla valitsemattomille virkamiehille”.710 

Puheenvuoronsa päätteeksi Soini korostaa luottamuksen merkitystä todeten ”rehellisyyden sekä 

luotettavuuden olevan keskeisiä perusarvojamme”. Tämän pohjalta hän tiedustelee, onko EU:n 

toiminta eurokriisissä ollut sen omien arvojen mukaista, ja toteaa että mikäli näin todella on, eivät 

unionin arvot silloin ”ole lähelläkään suomalaisia arvoja”. Soini tähdentää ”kaiken kiteytyvän 

luottamukseen” ja kysyykin, voidaanko kriisimaihin, yhteisten sääntöjen ja sopimusten 
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noudattamiseen sekä Stubbin hallituskoalition toimintaan ja ”virheistä oppimiseen” jatkossa luottaa. 

Perussuomalaisten ei esitetä näin tekevän: 

 ”Maailmasta tulee mahdoton, jos luottamus katoaa. Perisuomalainen tapa on se, että 

 kun jotain sovitaan, se pitää. […] Rehellisyys ja luotettavuus ovat keskeisiä 

 perusarvojamme. […] Pääministeri Stubb, olette monta kertaa todennut, että EU on 

 arvoyhteisö. Herää kysymys: onko EU toiminut eurokriisissä arvojensa mukaisesti? 

 Jos on, silloin unionin arvot eivät ole lähelläkään suomalaisia arvoja.” 

 ”Lopuksi. Kaikki kiteytyy luottamukseen. Luotammeko siihen, että Kreikka tai muut 

 kriisimaat ovat parantaneet tapansa ja noudattavat tästä eteenpäin yhteisiä sääntöjä? 

 Luotammeko me siihen, että hallitus pitää lupauksensa ja Kreikalle ei anneta 

 velkahelpotuksia? Luotammeko siihen, että pääministeri Alexander Stubbin hallitus 

 kykenee oppimaan tehdyistä virheistä ja ohjaamaan Suomen oikeaan suuntaan? 

 Luotammeko siihen, että se yhteisissä päätöksentekopöydissä noudattaa tätä linjaa? 

 Luotammeko kokoomukseen? Luotammeko sdp:hen? Luotammeko 

 kristillisdemokraatteihin tai rkp:hen? Me perussuomalaiset emme luota.”711 

Tämän johdosta Soini jätti Stubbin hallitukselle epäluottamuslause-ehdotuksen, jossa hallituksen 

esitetään aiheuttaneen Suomelle merkittävää taloudellista haittaa jatkamalla ”edeltäjiensä 

epäonnistunutta politiikkaa”, kasvattamalla kansallisia kriisinhoidon vastuita sekä sallimalla 

sääntöjen noudattamatta jättämisen: 

 ”Euroopan velkakriisin hoito on ollut virheellistä ja väärää. Hallitus on jatkanut 

 edeltäjiensä epäonnistunutta politiikkaa, lisännyt Suomen vastuita ja sallinut sääntöjen 

 noudattamatta jättämisen. Tästä on ollut Suomelle merkittävää taloudellista haittaa, ja 

 siksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”712 

8.4.3. Valtioneuvoston vastaus 

Valtioneuvoston vastaus koostui aiemmista välikysymyskeskusteluista poiketen sekä pääministeri 

Alexander Stubbin että valtiovarainministeri Antti Rinteen – joka toukokuussa 2014 pidetyssä sdp:n 

puoluekokouksessa oli valittu Jutta Urpilaisen tilalle puolueen uudeksi puheenjohtajaksi – 

puheenvuoroista. 

Puheenvuorossaan Stubb määrittelee Kreikan euroalueen maaksi, jossa talouskriisi kärjistyi 

ensimmäisenä ja joka toisaalta nykyisellään on viimeisenä jäsenvaltiona ”toipumisen tiellä”. Sitä 

vastoin Irlannin, Portugalin, Espanjan ja Kyproksen hän toteaa jo irtautuneen rahoitusohjelmistaan 

ja palanneen velkamarkkinoille. Kyseisten maiden luottoluokitusten viitataan kohentuneen, julkisen 

talouden tilan tasapainottuneen sekä alijäämien pienentyneen. Tämän ohessa työttömyystilanteen 

                                                           
711 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
712 Edustaja Timo Soini (ps), keskustelun avauspuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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esitetään olevan maissa kohenemassa ja talouden kääntymässä kasvuun, miltä osin etenkin Irlanti 

nostetaan ”hyväksi esimerkiksi uudistusten myönteisistä vaikutuksista”. Samalla pankkisektorin tilan 

niin Irlannissa, Espanjassa kuin Kyproksella mainitaan parantuneen. Toisaalta Stubb huomauttaa 

rahoitustukea saaneiden maiden myös tehneen ”pakon edessä rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat 

vielä monessa muussa EU-maassa tekemättä”. Hän kertoo sekä Portugalin että Espanjan lisänneen 

kansallisella tasollaan paikallista sopimista ja toteuttaneen yritystoimintaa helpottavia uudistuksia. 

Lisäksi Stubb viittaa Espanjan lisänneen aluehallintonsa joustavuutta ja Portugalin uudistaneen 

eläkejärjestelmäänsä sekä yksityistäneen valtionomaisuuttaan jopa vaadittua enemmän: 

 ”Irlanti on hyvä esimerkki uudistusten myönteisistä vaikutuksista. Maan talous 

 kasvaa, ja julkisen talouden tasapainoa on kohennettu, ylisuurta pankkisektoria on 

 tervehdytetty, ja työttömyys on saatu laskettua EU:n keskitasolle. Maa lyhentää 

 velkaansa Kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle etuajassa.” 

 ”Myös Portugalin talous on maltillisessa kasvussa. Työttömyystilanne on kohentunut, 

 työmarkkinoilla on lisätty paikallista sopimista, yritystoiminnan lupamenettelyitä on 

 karsittu, valtionomaisuutta on yksityistetty jopa ohjelmassa vaadittua enemmän. 

 Eläkejärjestelmää on myös muutettu kestävämmäksi.” 

 ”Espanjalta taas edellytettiin pankkituen vastineeksi vain rahoitussektoria koskevia 

 uudistuksia. Maa totesi kuitenkin itse tarpeelliseksi tehdä laajempia uudistuksia 

 talouden tasapainottamiseksi. Aluehallinnon joustavuutta ja paikallista sopimista on 

 lisätty ja kynnystä yritysten perustamiselle on alennettu. Espanja on jo aloittanut 

 lainanlyhennykset Euroopan vakausmekanismille, EVM:lle.” 

 ”Kypros on taas saavuttamassa sille rahoitustukiohjelmassa asetetut tavoitteet. 

 Pankkijärjestelmä on toipunut, työttömyys on lähtenyt ennakoitua nopeammin 

 laskuun, ja talouden alamäki on taittunut. Kypros teki onnistuneen paluun 

 markkinoille 18 kuukautta etuajassa eikä välttämättä nosta kaikkea sille varattua 

 rahoitustukea. […] ohjelmaan sisältyy myös rahanpesun vastainen 

 toimintaohjelma.”713 

Välikysymyksen väitteitä kriisinhoidossa tehdyistä virheistä Stubb kommentoi toteamalla, että 

”kriisitilanteissa joudutaan usein tekemään suuria päätöksiä ennennäkemättömissä tilanteissa, 

paineen alla ja silloin käytettävissä olevan tiedon pohjalta”, jolloin ”virheen mahdollisuus on aina 

olemassa”. Tähän liittyen hän korostaa virheiden korjaamiseen tähtäävän seurannan olevan tärkeä 

osa maiden talouksien sopeutusohjelmia ja ilmoittaa seurannan pohjalta tehtävien väliarvioiden 

mahdollistavan samalla ohjelmiin tarvittaessa tehtävät muutokset. Edelleen Stubb huomauttaa, että 

toisin kuin perussuomalaisten välikysymyksessä väitetään, ei IMF ole sanonut, että kriisinhoidossa 

olisi tehty vakavia virheitä. Stubb tosin mainitsee IMF:n kiinnittäneen arvioissaan huomiota 

Kreikkaa koskevien ennusteiden ”liialliseen optimismiin”, minkä hän viittaa johtuneen siitä, että 

                                                           
713 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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maan ”talouden ongelmien laajuus ja syvyys” ovat selvinneet vasta ajan myötä. Yleisesti ottaen 

kriisinhoidon kannalta Stubb kuitenkin kokee ”meillä olevan täysi syy tyytyväisyyteen”. Samalla hän 

tähdentää Suomen tilapäisellä rahoitustuella olleen oma ansionsa euroalueen vakauttamisessa.714 

Suurimpien virheiden Stubb painottaa sen sijaan tapahtuneen jo EMU:n perustamisvaiheessa sekä 

”2000-luvun leveinä vuosina”. Euroalueen talouskehityksen hän määrittelee olleen sinänsä 

suotuisaa vuodesta 1999 lähtien aina vuoteen 2008, mutta viittaa kasvun kuitenkin ”valitettavasti 

perustuneen useiden jäsenmaiden velkaantumiseen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla”. Tältä 

osin myös myönnetään, ettei EMU:ssa oltu varauduttu mahdollisiin kriisiaikoihin. Sittemmin 

EMU:n rakenteissa olevien puutteiden sanotaan tulleen ilmi vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen 

finanssikriisin sekä sitä seuranneen ”reaalitalouden kriisin ja velkakriisin” myötä, mistä johtuen 

euromaiden korostetaan ”käynnistäneen työn vikojen korjaamiseksi ja rahaliiton 

vahvistamiseksi”.715 

Kriisin leviämisen kannalta Stubb toteaa myös valtioiden ja pankkien välisen ”kohtalonyhteyden” 

osoittautuneen ”pelottavan tehokkaaksi kriisien leviämiskanavaksi”. Asiaan on hänen mukaansa 

kuitenkin puututtu rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntöä uudistamalla. Lisäksi uuden pankkiunionin 

esitetään lisäävän sijoittajavastuuta sekä yhdenmukaistavan pankkivalvontaa ja kriisinratkaisua. 

Muina ratkaisuina Stubb nostaa esille ”onnistuneesti toteutetun” yksityisten sijoittajien 

velkajärjestelyn Kreikassa sekä euroalueen talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamiseksi tehdyt 

toimet: 

 ”Eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla vallinnut valtioiden ja pankkien välinen 

 kohtalonyhteys osoittautui pelottavan tehokkaaksi kriisien leviämiskanavaksi. Tähän 

 on puututtu  uudistamalla rahoitusmarkkinoiden lainsäädäntöä. EU:n pankkiunioni 

 lisää sijoittajavastuuta ja yhdenmukaistaa pankkivalvontaa sekä kriisinratkaisua. 

 Kreikassa onnistuttiin 2012 toteuttamaan yksityisten sijoittajien velkajärjestely 

 hallitusti niin, ettei siitä aiheutunut ongelmia muille euroalueen jäsenmaille. Samalla 

 on vahvistettu talouspolitiikan koordinaatiota, sillä rahaliiton tehokas toiminta 

 edellyttää vastuullista finanssipolitiikkaa. Twopack ja sixpack -lainsäädäntöpaketit 

 toivat jäsenmaiden budjettisuunnitelmien arvioinnin ja makrotalouden kehityksen 

 seuraamisen EU:n pöytään.”716 

Tosin Stubb viittaa kriisin syntyyn vaikuttaneen myös sen, että ”olemassa olevia sääntöjä tulkittiin 

vaihtelevasti eikä niitä kaikin osin kunnioitettu”. Hän painottaakin laadittujen sääntöjen ja niiden 

                                                           
714 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
715 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
716 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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tulkintaohjeiden olevan avuksi vain, jos poliittiset päätöksentekijät sitoutuvat kunnioittamaan niitä. 

Tämä koetaan samalla EMU:n uskottavuuden kannalta olennaiseksi.717 

Siirtyessään Kreikan ajankohtaiseen tilanteeseen Stubb määrittelee maan ensinnäkin kokeneen 

poikkeuksellisen syvän laman työttömyyden lisäännyttyä ja bkt:n pienennyttyä 25 prosentilla 

vuosien 2009–2014 aikana. Hänen mukaansa on kuitenkin huomioitava, ettei Kreikan kansantalous 

ollut kriisiä ennen kestävällä pohjalla. Stubb luettelee maan talouden perustuneen 

”velkaantumiseen, ylisuureen julkiseen sektoriin, korruptioon, veronkannon puutteisiin ja 

kilpailulta suojattuihin, tehottomiin kotimaisiin palveluihin”. Lisäksi Kreikan todetaan ”kiertäneen 

tietoisesti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä virheellisten tilastojen kautta”.718 

Kriisin puhkeamisen jälkeen Kreikassa toimeenpannun talouden sopeutusohjelman tähdennetään 

siten merkinneen maan ”koko talouden remonttia”. Nykyisellään Stubb ilmoittaakin Kreikan 

taloustilanteen olevan ”selvästi parempi kuin vuonna 2010”. Vaikka maan talouden koon sanotaan 

vielä nykytilanteessa olevan pienempi kuin kriisiä ennen, esitetään sen silti olevan aiempaan nähden 

”selvästi vahvemmalla pohjalla” rahoituksen perustuessa velanoton sijasta työhön ja 

vahvistuneeseen kilpailukykyyn. Kreikan julkisen talouden kerrotaan tasapainottuneen 

rakenteellisesta alijäämästä ylijäämäiseksi jopa tavalla, joka ”etsii vertaistaan taloushistoriassa”. 

Tämän ohessa julkisen velan, korkotason sekä työttömyyden viitataan kääntyneen laskuun, ja maan 

talouden mainitaan tulevaisuudessa olevan ennusteiden mukaan yksi Euroopan nopeimmin 

kasvavista. Täten Stubb linjaa, että Kreikan tulisi pysyä ”tällä tiellä” myös jatkossa: 

 ”[…] rahoitustuen vastineeksi edellytetty talouden sopeutusohjelma on merkinnyt 

 Kreikan koko talouden remonttia. Hinta on ollut kova, mutta Kreikan taloustilanne on 

 nyt selvästi parempi kuin vuonna 2010. Maan julkinen talous on ollut jo vuodesta 

 2013 rakenteellisesti ylijäämäinen. Lähes 20 prosentin rakenteellisesta alijäämästä on 

 viidessä vuodessa tultu yli 1,5 prosentin ylijäämään. Tasapainotus etsii vertaistaan 

 taloushistoriassa. Samalla julkinen velka on kääntynyt laskuun, ja myös julkisen velan 

 korot ovat alhaisella tasolla, kiitos euromaiden Kreikalle myöntämien erittäin 

 edullisten lainaehtojen. Ulkoinen tasapaino on parantunut, ja Kreikan vaihtotase on 

 nykyään ylijäämäinen. Työttömyys on viimein kääntynyt laskuun.” 

 ”Vaikka Kreikan talous on nyt pienempi kuin ennen kriisiä, se on selvästi 

 vankemmalla pohjalla: se on rahoitettu työllä, ei velalla, ja se perustuu huomattavasti 

 vahvistuneeseen kilpailukykyyn. Viime vuoden lopun talousennusteiden mukaan 

 Kreikka olisi lähivuosina Euroopan nopeimmin kasvavien talouksien joukossa. Tällä 

 tiellä Kreikan on jatkettava.”719 

                                                           
717 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
718 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
719 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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Vaihtoehtona Kreikan rahoitustuelle ja talouden tervehdytysohjelmalle Stubb esittää olleen 

”’letkujen katkaisemisen’ ja kattavan velkasaneerauksen” jo vuonna 2010. Hän kuitenkin korostaa, 

että tämä olisi ollut ”kahdesta ikävästä vaihtoehdosta se vielä huomattavasti huonompi”. Jos 

Kreikka olisi aikanaan kriisin puhjetessa jättänyt lainansa maksamatta, olisivat Stubbin mukaan 

kreikkalaiset pankit kaatuneet, tallettajat menettäneet säästöjään ja palkat jääneet maksamatta. 

Edelleen hän painottaa, että tällaisessa tilanteessa maan talous olisi ”todennäköisesti romahtanut”, 

ja että kaikkein pahimmassa skenaariossa Kreikka ”olisi vetänyt koko tuolloin valmistautumattoman 

euroalueen mukanaan”.720 

Suomen Kreikalle antaman tuen Stubb ilmoittaa koostuvan sekä suorasta lainasta että yhteisen 

rahoitusvakausvälineen varainhankinnan takauksista. Tältä osin hallituksen painotetaan pitävän 

kiinni periaatteesta, että kyseiset lainat myös maksetaan aikanaan takaisin. Opposition sen sijaan 

esitetään ”luoneen mielikuvaa, että Suomesta olisi kannettu rahaa kahmalokaupalla Kreikkaan tai 

muihin kriisimaihin”. Kyseisen mielikuvan Stubb sanoo olevan ”yksiselitteisesti virheellinen” ja 

korostaa samassa yhteydessä, ettei Suomelle ole koitunut ”sentin senttiä” veronmaksajien rahojen 

menetyksiä tai rahoitustukiohjelmien luottotappioita. Lisäksi valtiovarainministeriön julkaisemiin 

tietoihin nojaten hän huomauttaa, ”etteivät Suomen valtion vastuut enää nousseet merkittävästi 

viime vuonna [2014], koska vakautumiskehitys euroalueella jatkui”.721 

Kaiken kaikkiaan Stubb luettelee kansallisia sitoumuksia olevan yhteensä noin 10,3 miljardin euron 

edestä, mikä vastaa valtiovarainministeriön aiemmin ilmoittamaa summaa (näihin tietoihin viitattiin 

luvussa 8.4.1.) jo maksetun pääoman sekä jo maksettujen tai käyttöön otettujen sitoumusten 

kokonaismäärästä: 

 ”Suomi myönsi Kreikalle 1 miljardin euron kahdenvälisen lainan pääministeri 

 Vanhasen hallituksen aikana vuonna 2010. Euroopan rahoitusvakausvälineen 

 sitoumuksia on Suomen osalta käytössä 6,61 miljardin euron arvosta, sisältäen korot 

 ja niin kutsutun ylitakauksen. Tämä kattaa ERVV:n varainhankinnalle annetut 

 takaukset Irlannin, Portugalin ja Kreikan ohjelmissa. Suomen laskennallinen osuus 

 Kreikan toisen ohjelman lainapääomasta on noin 2,74 miljardia euroa. Euroopan 

 vakausmekanismiin Suomi maksoi oman 1,44 miljardin euron pääomaosuutensa 

 kerralla vuonna 2012. Suomen pääomaosuus luetaan valtion omaisuuseräksi. EU:n 

 budjetin kautta Suomella on lisäksi laskennallisia vastuita noin 900 miljoonaa euroa. 

 IMF:n myöntämistä rahoitustukiohjelmista Suomen laskennallinen osuus on 

 euroalueen rahoitustukiohjelmien osalta noin 350 miljoonaa euroa.”722 

                                                           
720 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
721 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
722 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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Stubb arvioi myös itse kansallisten sitoumusten ja panostusten olevan kooltaan merkittäviä. Hän 

kuitenkin tähdentää, että juuri tästä johtuen ”niistä on käyty perusteelliset keskustelut eduskunnassa, 

ja siksi hallituksen tehtävä on katsoa sitoumusten perään, valvoa, että tuen saajat toimivat sovitulla 

tavalla”. Tässä yhteydessä hän mainitsee erityisesti Kreikan ohjelman toimeenpanon vaatineen 

toistuvaa puuttumista, mutta esittää maan silti aina lopulta ”tehneen ulkoisen paineen edessä 

tarvittavat sopeutuspäätökset”. Samalla Stubb osin rinnastaa Kreikan kansallisten päätösten 

läpiviennin pitkittymisen suomalaiseen päätöksentekoon huomauttamalla, että ”tiedämme kyllä 

Suomessakin, kuinka vaikeaa rakenteellisista uudistuksista päättäminen voi olla”.723 

Kreikan rahoitustukiohjelmien tavoitteena on Stubbin mukaan ollut maan velkakestävyyden 

palauttaminen, mihin vaikuttaviksi tekijöiksi hän nimeää ”talouskasvun, julkisen talouden 

tasapainon sekä velanhoitokustannukset ja kyvyn jälleenrahoittaa erääntyviä lainoja kestävällä 

korkotasolla”. Hän painottaa, että tästä johtuen ”lainojen ehdot on asetettu sellaisiksi, että Kreikka 

voi selvitä niistä”. Maan velkasuhteen viitataan olevan yhä korkea, mutta toisaalta sen kyvyn hoitaa 

velkojaan katsotaan olevan palautumassa. Tältä osin Stubb esittää Kreikan ohjelmaan sisältyvän 

”perusylijäämän kasvattamisen runsaaseen 4 prosenttiin” olevan riittävä kääntämään velkasuhteen 

laskuun. Korkotason ja laina-aikojen suhteen hän puolestaan ilmoittaa ”velan koron olevan niin 

matala ja lainan takaisinmaksuajan niin pitkä, ettei veloista huolehtiminen edellytä vuositasolla 

Kreikalta sen suurempia ponnistuksia kuin muiltakaan velkaantuneilta euromailta”.724 

Stubb määrittelee Kreikan olleen vielä ennen tammikuussa 2015 järjestettyjä vaaleja ”taloudellisesti 

hyvällä tiellä”, mutta katsoo maata koskevan poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden lisääntyneen 

vaalien myötä. Hänen mukaansa Kreikan uuden hallituksen ensimmäiset toimet ovatkin ”nostaneet 

kysymyksiä siitä, onko maa enää sitoutunut aiemmin sovittuun”. Stubb kuitenkin painottaa, ettei 

Kreikan ohjelman muuttaminen ole ”yksipuolinen ilmoitusasia”, vaan se edellyttäisi uutta 

sopimusta euromaiden kanssa. Yhtä lailla hän korostaa, ettei ”kannata purematta niellä” väitteitä 

siitä, ettei Kreikka pystyisi koskaan maksamaan velkojaan takaisin. Stubb tosin ilmoittaa kriisistä 

toipuvien maiden saaneen tähän mennessä lainoihinsa helpotuksia, ”jotta niiden paluu 

velkamarkkinoille olisi mahdollista”. Silti hän tässä yhteydessä erikseen huomauttaa, että ”vaikka 

Kreikan lainehtoja on tarkistettu kolmeen otteeseen, kyse on edelleen lainasta, joka maksetaan 

                                                           
723 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
724 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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takaisin – olkoonkin, että takaisinmaksu alkaa pidemmän ajan kuluttua ja koronlasku alentaa 

lainojen laskennallista nettoarvoa”.725 

Velkojen anteeksianto merkitsisi Stubbin mukaan sitä, että ”rahojen saamisesta luovuttaisiin”, 

missä hän määrittelee hallituksen ”solidaarisuuden rajan” kulkevan. Stubb ilmoittaa, ettei Suomella 

ja muilla euromailla ”ole perusteita kohdella Kreikkaa toisin kuin muita tukiohjelman piirissä 

olleita maita”, etenkään, kun ”Irlanti, Portugali ja Espanja ovat todistaneet sopeutusohjelmien 

toimivuuden onnistumalla irtautumaan niistä”. Näin ollen Kreikalle annettavan erityiskohtelun ei 

katsottaisi olevan ”kovin reilua” kyseisiä maita kohtaan. Tämän periaatteen Stubb sanoo 

merkitsevän käytännössä sitä, ettei jo tehtyjen huojennusten jälkeen ole enää mahdollisuutta 

merkittäviin lisäpäätöksiin. Täten hän linjaa, ettei velkojen leikkaus ole Suomen hyväksyttävissä, ja 

ettei se myöskään olisi sääntöjen mukaista tai tukisi Kreikan rahoitusohjelman tavoitteita.726 

Mitä tulee sopeutusohjelman ja tukilainojen vaikutuksiin, Stubb ei koe Kreikan tai kreikkalaisten 

jääneen niiden ”uhreiksi”. Sen sijaan hän esittää Kreikan kohtaamien vaikeuksien johtuvan maassa 

”vuosien ja vuosikymmenien aikana tehdyistä virheistä”. Stubb toteaa, ettei Kreikalla ole 

nykytilanteessaan ”oikotietä” ongelmiensa ratkaisemiseksi ja että maan tulisi jatkaa julkisen 

taloutensa tasapainottamista sekä rakenteidensa uudistamista. Tämän asian hän viittaa suomalaisten 

”itsekin tietävän” 1990-luvun laman kokemusten pohjalta. Stubb kertoo lisäksi Suomen olevan 

valmis neuvottelemaan ohjelmien yksityiskohdista sekä mahdollisesta pidentämisestä, mikäli maa 

osoittaa sitoutuvansa taloustilanteensa vahvistamiseen: 

 ”Kreikka ja kreikkalaiset eivät ole sopeutusohjelman ja tukilainojen uhreja. 

 Kreikkalaisten kohtaamat vaikeudet eivät johdu suomalaisten tai saksalaisten 

 veronmaksajien ynseydestä. Ne johtuvat Kreikassa vuosien ja vuosikymmenien aikana 

 tehdyistä virheistä. Oman tulevaisuutensa vuoksi Kreikan on jatkettava julkisen 

 taloutensa tasapainottamista ja rakenteiden uudistamista. Oikotietä ei ole, kuten 1990-

 luvun kokemuksista itsekin tiedämme. Mikäli Kreikan hallitus osoittaa sitoutuvansa 

 maan taloustilanteen vahvistamiseen, Suomi on valmis keskustelemaan ohjelmien 

 yksityiskohdista. Myös ohjelman pidennys voidaan ottaa harkintaan edellyttäen, että 

 tavoitteena on viidennen väliarvion loppuun saattaminen.”727 

Kreikan järjestäytymättömän irtautumisen ohjelmasta ei sitä vastoin katsota olevan vallitsevassa 

tilanteessa kenenkään edun mukaista. Vaikka Stubb toteaa ratkaisun riippuvan lopulta Kreikasta 

                                                           
725 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
726 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
727 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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itsestään, pitäisi hän ”onnettomana” tilannetta, jossa ”kreikkalaisten viime vuosien aikana tekemät 

uhraukset valuisivat nyt hukkaan Ateenassa tehtävien äkkijyrkkien päätösten myötä”.728 

Kansallisesta näkökulmasta Stubb korostaa Suomen osallistuneen Euroopan talouskriisin hoitoon 

yhteisvaluutta euron pelastamiseksi. Tässä yhteydessä hän muistuttaa seitsemän eduskuntapuolueen 

olleen kahden vaalikauden ajan hallituksessa ”tekemässä kriisiin liittyviä päätöksiä puolustaakseen 

suomalaisia työpaikkoja ja Suomen taloutta” ja neljän peräkkäisen hallituksen ”joutuneen tekemään 

Kreikkaan liittyviä päätöksiä”. Myös tulevaisuuden kannalta Stubb toteaa ”näyttävän siltä, ettei 

huhtikuun [2015] eduskuntavaalien jälkeen muodostettava seuraavakaan hallitus voi välttyä 

Kreikan asioiden käsittelemiseltä”.729 

Vakaan ja kestävän euroalueen Stubb painottaa olevan Suomen ja suomalaisten etu. Euron sanotaan 

tähän mennessä tuoneen Suomelle alhaisten korkojen ja maltillisen inflaation kautta ”vakautta, josta 

saatoimme markka-aikana vain haaveilla”. Talouskriisin puolestaan nähdään opettaneen, että 

muiden EU-maiden ratkaisut vaikuttavat myös Suomeen. Tämän johdosta Stubb ilmoittaa 

hallituksen olevan sitoutunut sekä euroon että talous- ja rahaliiton vahvistamiseen. Hallituksen 

esitetään jo tähän mennessä ”joutuneen panostamaan aikaa, vaivaa ja poliittista pääomaa 

eurokriisin hoitoon” Suomen talouskasvun ja työllisyyden turvaamiseksi – siitäkin huolimatta, että 

”ratkaisut eivät ole aina olleet helppoja tai suosittuja”. Nykytilanteessa Stubb katsoo kuitenkin 

paluun ”vakautumisen tielle” olevan jo käynnissä. Lisäksi hän viittaa talous- ja rahaliiton 

rakenteiden vahvistuneen siten, että euroaluetta uhkaavat kriisit pystytään jatkossa ehkäisemään ja 

ratkaisemaan huomattavasti tehokkaammin. Puheenvuoronsa päätteeksi Stubb kuitenkin toteaa, 

”ettemme ole vielä turvallisilla vesillä”, miltä osin hän määrittelee talouskasvun olevan yhä 

heikkoa, velkatasojen korkeita ja luottamuksen heiveröistä. Tämän johdosta ”maltin, sitkeyden ja 

sisun” tähdennetään olevan vielä tarpeen niin Kreikan kuin Suomen poliittisten päätöksentekijöiden 

keskuudessa.730 

Valtioneuvoston vastausta jatkoi tämän jälkeen Antti Rinne. Puheenvuorossaan Rinne nimeää 

Suomen talouden ja työpaikkojen turvaamisen olleen hallitukselle tärkeä lähtökohta ja samalla syy 

eurokriisissä tehdyille vaikeille päätöksille. Hallituksen kerrotaan ”yhdessä eurooppalaisten 

kumppaniemme kanssa tehneen töitä yhteisen valuuttamme pelastamiseksi” ja ”rajanneen 

suomalaisten veronmaksajien vastuita kriisin hoidosta”. Rinteen mukaan onkin hyvä muistaa, että 

”Suomen etu on aina ollut vahvasti sidoksissa Eurooppaan”, minkä yhteydessä hän mainitsee 
                                                           
728 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
729 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
730 Pääministeri Alexander Stubb (kok), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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Eurooppaan menevän nykyisellään yli puolet kansallisesta viennistä. Kun talouskasvu on 

Euroopassa hidastunut, esitetään tämän vastaavasti haitanneen Suomen vientiteollisuutta ja 

vähentäneen työpaikkoja. Täten Rinne linjaa, että ”työpaikkojen pelastamiseksi meidän täytyy olla 

mukana miettimässä ratkaisuja euroalueen ja maanosamme taloudellisiin haasteisiin” sen sijaan, 

että ”käperryttäisiin impivaaraan ja toivottaisiin pahan menevän itsestään pois”.731 

Suomen osallistumista lainaohjelmiin Rinne perustelee tämän lisäksi euroalueen vakauttamisella ja 

ilmoittaa niin ikään, että tähänastisilla toimenpiteillä on ”kriisin ratkaisuun luotu kehikko”. 

Hallituksen puolestaan esitetään kriisinhoidossa ”jatkuvasti painottaneen sitä, että kukin jäsenmaa 

huolehtii omista veloistaan”, minkä viitataan kuuluvan myös euroalueen ”perussääntöihin”. 

Ensisijaisen vastuun kriiseistä Rinne korostaa kuuluvan yksityisille sijoittajille sekä omistajille – 

hän nimeääkin juuri tällaisen menettelyn olevan ”sitä sijoittajavastuuta, jonka vahvistamiseksi 

Suomi teki valtiovarainministeri Urpilaisen johdolla hartiavoimin töitä”.732 

Rinne huomauttaa ”työn ratkaisujen löytämiseksi” myös erottavan puolueita toisistaan ja nostaa 

tässä esille perussuomalaisten toiminnan eurokriisissä. Puolueen sanotaan saaneen kevään 2011 

vaalivoittonsa vaatimalla muutosta kriisinhoitoon ja sillä katsotaan sittemmin olleen ”monta 

mahdollisuutta tarttua toimeen”. Rinne kuitenkin toteaa, etteivät perussuomalaiset olleet tähän 

silloin valmiita, ja ettei ole havainnut asian suhteen ”mitään kehitystä, vaikka vaalikausi on jo 

kääntymässä loppusuoralle”.733 

Siirtyessään käsittelemään Kreikan tilannetta Rinne ilmoittaa maan saaneen tukea kahden 

lainaohjelman kautta ”toisaalta valuutta-alueemme pelastamiseksi ja toisaalta eurooppalaisen 

solidaarisuuden nimissä” sekä sen vuoksi, että maa ”pystyisi ohjaamaan taloutensa kestävälle 

uralle”. Kreikan ensimmäisen, vuonna 2010 myönnetyn lainaohjelman hän viittaa koostuvan 

kahdenvälisistä lainoista, joista Suomen osuus on noin miljardin euron verran. Rinne muistuttaa, 

että lainasta oli tuolloin päättämässä keskustan johtama hallitus, ja ettei kyseiselle lainaosuudelle 

ole olemassa vakuuksia. Hän määritteleekin kansallisen osuuden Kreikan ensimmäisestä 

lainaohjelmasta ainoaksi summaksi, joka on lähtenyt Suomesta Kreikkaan ”puhtaana rahana”.734 

Sen sijaan toisen, vuonna 2011 neuvotellun lainaohjelman osalta Rinne tähdentää, ettei Suomi enää 

”antanut Kreikalle suoraan rahoitusta”, vaan osallistui ERVV:n kautta takaajana tuolloiseen 

                                                           
731 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
732 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
733 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
734 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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lainaohjelmaan reilulla 2,7 miljardin euron osuudella. Kataisen hallituksen huomautetaan päätöstä 

tehtäessä huolehtineen suomalaisten veronmaksajien puolustamisesta ja vaatineen siksi Kreikalta 

vakuudet ehtona lainaohjelmaan osallistumiselle: ”Tälle ohjelmalle Suomella on ministeri 

Urpilaisen johdolla neuvoteltu vakuus, jonka arvo on tällä hetkellä 930 miljoonaa euroa. Tämä 

raha on Suomen valtion hallinnassa olevalla sulkutilillä […].” Rinne korostaa Suomen olevan 

vakuuksiensa ansiosta muita euromaita paremmin suojattu kriisin vaikutuksilta, mihin hän viittaa 

myös kansainvälisten luottoluokituslaitosten kiinnittäneen huomiota. Esimerkiksi luottoluokittaja 

Moody’sin kerrotaan todenneen, että ”vakuudet ovat vähentäneet Suomen riskiä kärsiä mahdollisia 

tappioita Kreikan ja Espanjan tukipaketeista”. Käytännössä Rinne esittää vakuuksien toimivan 

siten, että mikäli ”Kreikan aiheuttaman tilanteen vuoksi ERVV-takaus laukeaisi maksuun, saisi 

Suomi sulkutilillä olevan vakuuden itselleen”.735 

Sijoittajavastuusta Rinne mainitsee esimerkkinä myös Kreikassa vuonna 2012 toteutetun yksityisten 

velkojen leikkauksen. Yleisellä tasolla hän linjaa ”marssijärjestyksen olevan selvä” siten, että 

sijoittajat ja omistajat kantavat vastuunsa ennen julkisia tukitoimia, ja muiden euromaiden taholta 

toimenpiteisiin ryhdytään vasta kun on ”tehty se, mikä on kansallisesti tehtävissä”. Tämänkään 

menettelyn ei silti esitetä mahdollistavan juridista tai moraalista yhteisvastuuta veloista: 

 ”Kreikan osalta yksityiset sijoittajat ja pankit leikkasivat saataviaan 100 miljardilla 

 eurolla vuonna 2012 […]. Vasta kun sijoittajat ja omistajat ovat kantaneet oman 

 vastuunsa, tulevat julkiset toimet kyseeseen. Tässäkin marssijärjestys on selvä: ensin 

 kriisimaassa tehdään se, mikä on kansallisesti tehtävissä, ja vasta viimeisenä kuvaan 

 astuvat muiden euromaiden tarkoin rajatut toimenpiteet. Yhteisvastuu veloista ei ole 

 kuitenkaan mahdollista tässäkään tapauksessa, ei juridisesti eikä moraalisesti.”736 

Vakuuksien ja sijoittajavastuun ohessa Rinne painottaa ”Suomen hyväksyneen taloudelliset vastuut 

Kreikan osalta tiukan ehdollisina”, minkä tavoitteena hän ilmoittaa olleen maan talouden 

”tervehdyttämisen ja palauttamisen kasvu-uralle”. Rinteen mukaan tässä tavoitteessa on osin myös 

onnistuttu, vaikka myöntääkin ”töitä olevan yhä paljon jäljellä”. Tässä yhteydessä esille nostetaan 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n arvio, jonka viitataan ennustavan Kreikalle 

noin kolmen prosentin vuotuista talouskasvua vuosille 2015–2016. Rinne sanookin täten 

kreikkalaisilla olevan edellytykset taloudestaan huolehtimiseen sekä markkinaehtoisen rahoituksen 

piiriin palaamiseen. Vallitsevan tilanteen kannalta tärkeimmäksi asiaksi hän kuitenkin nimeää 

”maan poliittisen vakauden palauttamisen ja tahdon jatkaa talouden tervehdyttämistä”.737 

                                                           
735 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
736 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
737 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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Vaikka Kreikan poliittisen tilanteen suhteen Rinne myöntää, ettei maan uuden hallituksen 

suunnitelmista vielä ole tarkkaa tietoa, huomauttaa hän maan velanhoitokyvyn olevan silti 

uusimpien tietojen perusteella parempi ”kuin annetaan usein ymmärtää”. Tämän kannalta Rinne 

korostaa velanhoitokustannusten olevan Kreikan velkakestävyyden kannalta ratkaisevassa asemassa 

velan kokonaismäärän sijaan. Hän ilmoittaa maan nykyisten velanhoitokustannusten olevan jopa 

edullisemmat kuin Irlannilla, Portugalilla ja Italialla, ja muistuttaa lisäksi, ettei sen tarvitse maksaa 

euromailta saamiensa lainojen lyhennyksiä tai ERVV-rahoituksen korkoja ennen vuotta 2023. 

Tämän perusteella Rinne kokeekin olevan ”turhaa varjonyrkkeilyä” keskustella nykytilanteessa 

Kreikan velkahelpotuksista: 

 ”Meillä ei ole tarkkaa tietoa Kreikan uuden hallituksen suunnitelmista, mutta 

 nykylukujen valossa Kreikan velanhoitokyky ei ole niin huono kuin annetaan usein 

 ymmärtää. Kreikan velkakestävyyden kannalta ratkaisevaa ei ole Kreikan velan 

 kokonaismäärä vaan Kreikan kyky hoitaa velanhoitokustannuksensa. Euromaiden 

 myöntämien edullisten lainaehtojensa ansiosta Kreikan velanhoitokustannukset ovat 

 nyt edullisemmat kuin esimerkiksi Portugalilla ja Irlannilla tai jopa Italialla, joka 

 itsekin on osallistunut Kreikan tukemiseen molemmissa ohjelmissa. Euromailta 

 saamiensa lainojen lyhennyksiä Kreikan ei tarvitse maksaa vielä seuraavaan 

 kahdeksaan vuoteen. Myöskään korkoja Kreikan ei tarvitse maksaa ERVV-lainastaan 

 ennen vuotta 2023, vaan korot pääomitetaan lainaan. Siksi keskustelu nyt tehtävistä 

 velkahelpotuksista on turhaa varjonyrkkeilyä. Miksi Kreikka tarvitsisi juuri nyt uusia 

 maksuajan pidennyksiä tai korkojen laskemisia, kun maalla on vielä kahdeksan vuotta 

 aikaa hoitaa talouttaan kuntoon?”738 

Myös Rinne painottaa, että ”julkisen velan leikkausta Suomi ei voi yksinkertaisesti hyväksyä”, mikä 

hänen mukaansa ensinnäkin rikkoisi ”EU:n perussopimuksen artiklan, jonka mukaan jokaisen maan 

on itse vastattava veloistaan ja sitoumuksistaan”. Samalla Rinne esittää, ettei velkahelpotuksilla ja 

velanleikkuulla voitaisi taata Kreikan talouden tilan kohenevan merkittävästi. Sen sijaan hän 

määrittelee ”kestävän taloudenpidon sekä korruption ja veronkierron vastaisen taistelun” keinoiksi, 

joilla pystytään luomaan pohjaa uuden hyvinvoinnin rakentamiselle. Rinne kuitenkin toteaa Kreikan 

talouden kestävyydestä huolehtimisen olevan lopulta sen omissa käsissä ja korostaa lisäksi, että niin 

Kreikassa kuin muualla Euroopassa on ”löydettävä keinot, miten maanosamme palautetaan kasvun 

tielle ja saamme luotua ihmisille työpaikkoja”.739 

  

                                                           
738 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
739 Valtiovarainministeri Antti Rinne (sdp), valtioneuvoston vastaus, PTK 148/2014 vp. 
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8.4.4. Opposition ryhmäpuheenvuorot 

Perussuomalaiset 

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Vesa-Matti Saarakkala. Vaikka 

ryhmäpuheenvuorossa otetaan välikysymyksen tavoin kantaa Kreikan tilanteeseen, keskitytään sen 

sisällössä ennen kaikkea muiden puolueiden tähänastisen kriisinhoidon linjan kritisointiin. 

Puolueista arvostelun kohteina ovat erityisesti keskusta, sdp ja vasemmistoliitto. 

Kreikan parlamenttivaaleihin ja uuteen hallitukseen viitaten Saarakkala ilmoittaa perussuomalaisten 

kunnioittavan vaalituloksia, mutta huomauttaa, että ”vielä enemmän me kunnioitamme tehtyjä 

velkasopimuksia”. Kreikan velkatilanteen suhteen hän hämmästelee ensinnäkin sitä, ”miten maa, 

joka saa joka vuosi meidänkin maksamia tulonsiirtoja EU:lta yli 5 miljardia euroa, kehtaa vielä 

vaatia meidän antamia velkoja käytännössä anteeksi”. Perussuomalaisten vaatimuksena esitetään 

asiassa olevan, että ”minkäänlaisia velkahelpotuksia Kreikalle ei tule antaa”. Kreikan 

eurojäsenyyden osalta Saarakkala puolestaan kysyy, ”miten paljon on vielä tukea annettava, jotta 

ymmärretään, ettei maa pärjää eurossa”. Hänen mukaansa Kreikan tulisikin yhdessä ”euroeliitin” 

kanssa ”vetää johtopäätökset” ja käynnistää siten neuvottelut maan irtautumiseksi rahaliitosta. Tätä 

kautta Kreikan ilmoitettaisiin saavan oman kansallisen valuuttansa avulla kilpailukykynsä 

elvytetyksi. Suomalaisten sitä vastoin katsottaisiin tällöin ”voivan vihdoin keskittyä oman maamme 

asioiden hoitamiseen Kreikan asioiden sijasta”.740 

Muiden puolueiden arvostelussa Saarakkala lähtee liikkeelle vuodesta 2010, jolloin hän määrittelee 

”keskustajohtoisen hallituksen rahoittaneen Kreikkaa bisnes mielessään noin 1 000 miljoonalla 

eurolla”. Kyseistä rahoituspäätöstä perussuomalaisten sanotaan vastustaneen yhdessä silloisten 

oppositiopuolueiden, sdp:n ja vasemmistoliiton, kanssa. Sittemmin kevään 2011 eduskuntavaaleissa 

Saarakkala muistuttaa ”hallituspuolueiden hävinneen vaalit perussuomalaisten linjan saadessa 

suurvoiton”. Vaalituloksen ja hallitusneuvotteluiden osalta hän kuitenkin korostaa, että tuolloin 

perussuomalaisten linjan saamasta kannatuksesta ja vaalivoitosta huolimatta puoluetta ”vaadittiin 

röyhkeästi mukaan hallitusvastuuseen toteuttamaan vaalihäviäjien samaa vanhaa löperöä 

eurovaltioiden rahoitustukipolitiikkaa, jota harjoitettiin vaalikaudella 2007–2011”.741 

Tästä perussuomalaisten esitetään kieltäytyneen, ja kantaneen samalla vastuuta pitämällä kiinni 

puolueen keskeisimmästä vaalilupauksesta, ”tukipakettipolitiikan” lopettamisesta. Sdp:n sekä 

                                                           
740 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
741 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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vasemmistoliiton sitä vastoin todetaan ”vaihtaneen aiemman tukipakettikielteisen kantansa 

myönteiseksi piiloutuen vakuuksiksi nimittämänsä tuottojenvaihtosopimuksen taakse” puolueiden 

noustua Kataisen hallitukseen. Saarakkala tähdentääkin, että mikäli myös perussuomalaiset olisivat 

menetelleet sdp:n ja vasemmistoliiton tavoin, ei enää käytäisi välikysymyskeskustelua siitä, mitä 

eurokriisin suhteen tulisi tehdä jatkossa. Lisäksi hän huomauttaa, ettei kansalla olisi enää 

”minkäänlaista oikeusturvaa, kuluttajansuojaa tai palovakuutusta, jos olisimme myyneet 

nahkamme”. Saarakkalan mukaan perussuomalaiset kuitenkin ”uskalsivat olla eri mieltä”, minkä 

ansiosta hän ilmoittaa ”näin uskottavan vaihtoehdon” eurokriisin hoidolle olevan yhä olemassa.742 

Ryhmäpuheenvuorossa jatketaan edelleen vasemmistoliiton kritisointia, jota kutsutaan 

”vastuunpakoilupuolueeksi”. Saarakkala toteaa vasemmistoliiton lähteneen Kataisen hallitukseen 

”muka elvyttämään velkarahalla”, mutta sanoo puolueen silti hyväksyneen ”tukipakettipolitiikan” 

sekä julkisen talouden alijäämäisyydelle rajat määrittävän EU:n talouskurisopimuksen. 

Nykyisellään puolueen huomautetaan jopa oppositiosta käsin vastustavan tätä itse hyväksymäänsä 

sopimusta. Sen sijaan Kreikan nykytilanteessa vasemmistoliiton esitetään iloitsevan ”sen saman 

porukan vaalivoitosta, joka vaatii nyt velkojiaan antamaan velkansa anteeksi” sekä ehdottavan 

myös muille euromaille ”Kreikan mallin” mukaista elvyttävän talouspolitiikan lisäämistä. 

Saarakkala viittaa Suomen velanoton olleen edellisvuonna jo ”kymmenyksen valtion budjetista”, 

minkä johdosta hän tiedusteleekin, tulisiko ongelmat puolueen mielestä kenties ratkaista 

velkaantumistahtia kasvattamalla tai setelirahoituksella:  

 ”[…] on jatkettava vastuunpakoilupuolue-vasemmistoliitosta. Se lähti Kataisen 

 hallitukseen velkarahalla muka elvyttämään hyväksyen samaan aikaan 

 tukipakettipolitiikan ja myös EU:n talouskurisopimuksen, joka määrittää rajat julkisen 

 talouden alijäämäisyydelle. Ilmoitettakoon, että ne rajat ovat ylittymässä jo tänä 

 vuonna […]. Ensin siis tehdään sopimus, kun ollaan hallituspuolue, ja sitten, kun 

 lähdetään kesken vaalikauden oppositioon, vastustetaan kyseistä sopimusta, jota on 

 ensin oltu hyväksymässä. Siinäpä vastuunkannon mallia tuleville sukupolville. Ei ole 

 ihme, että saman puolueen puheenjohtaja mitään häpeämättä ravaa Kreikassa asti

 tervehtimässä ilolla sen saman porukan vaalivoittoa, joka vaatii nyt velkojiaan 

 antamaan velkansa anteeksi ennen kuin ensimmäistäkään takaisinmaksuerää meille on 

 suoritettu. Samalla se esittää lisäelvytystä eli Kreikan mallia kaikille euromaille. 

 Viime vuonna otimme velkaa yli 7 miljardia eli yli kymmenyksen valtion budjetista. 

 Otetaanko seuraavaksi kaksi kymmenystä vai setelejä painamallako ongelmat muka 

 hoidetaan?”743 

Näin ollen Saarakkala katsoo, ”ettei vanhoihin puolueisiin ole mitään luottoa”, eikä pidä siten 

myöskään yllättävänä, että ”perussuomalaiset on noussut alle vuosikymmenessä yhden 

                                                           
742 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
743 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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kansanedustajan puolueesta näinkin suureksi puolueeksi”. Tämän ilmoitetaan olleen samalla syynä 

siihen, ettei keskustaakaan ”voitu huolia välikysymykseen mukaan”. Keskustan määritellään 

muuttuneen tukipaketeille kriittiseksi vasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kärsimänsä tappion 

myötä, eikä puolueen esitetä nähneen vielä tämänkään jälkeen perustuslaillisia ongelmia ERVV:n, 

EVM:n tai talouskurisopimuksen kohdalla. Kevään 2015 lähestyviin vaaleihin viitaten Saarakkala 

korostaa ”gallupien sokaiseman keskustan eurolinjan pehmentyneen vielä lisää” ja sanoo puolueen 

linjan osalta vaarana olevan, että ”takki kääntyy heti vaalien jälkeen entiselleen”.744 

Perussuomalaisten suhdetta muihin puolueisiin Saarakkala kuvailee yleisellä tasolla toteamalla, että: 

”Suomalaisen politiikan lentäväksi lauseeksi on vanhojen puolueiden poliitikkojen keskuudessa 

2010-luvulla muodostunut sanonta ’Perussuomalaisten pelko on viisauden alku’.” Tähänastisten 

tapahtumien perusteella hän kuitenkin katsoo eduskunnalla ”olevan vielä varaa viisastua” ja kokee 

eduskunnan samalla tarvitsevan ”lisää arkijärkeä ja oikeamielisyyttä ja vähemmän ylimielisyyttä”. 

Tämän Saarakkala tähdentää olevan ainoa tapa ”saada Suomi uuteen nousuun”.745 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Saarakkala ilmoitti kannattavansa Soinin epäluottamuslausetta. 

Suomen Keskusta 

Keskustan ryhmäpuheenvuoron esitti Mauri Pekkarinen. Ryhmäpuheenvuoron aluksi Pekkarinen 

korostaa ”euron ja Kreikan taakkojen olevan meidän niskassa” siksi, että ”kokoomuksen ja sdp:n 

hallitus vei Suomen ilman kansanäänestystä euroon ja hyväksyi sinne kaiken kukkuraksi vielä 

Kreikan”. Kreikan talouden Pekkarinen toteaa olleen vielä euroon liittymisen aikoihin ”paremmalla 

tolalla” nykyhetkeen nähden – tosin hän huomauttaa, että ”kunnossa se ei ollut” tuolloinkaan. Juuri 

tämän mainitaan olleen syynä Kreikan eurojäsenyyttä edeltäneisiin korkeisiin lainakorkoihin sekä 

siihen, ettei maa ollut ennen euroon siirtymistä saanut ”liikaa rahaa”. Eurojäsenyyden esitetäänkin 

aluksi romahduttaneen Kreikan lainakorot ja johtaneen sittemmin maan velkaantumiseen, 

talouskuplan syntyyn ja lopulta kriisiin ajautumiseen.746 

Kreikan talouden kriisiin ajautumisessa Pekkarinen määrittelee puolestaan uhkana olleen, että 

”kriisiaalto olisi pyyhkäissyt koko Euroopan yli” tilanteessa, jossa ”suojavallit” vielä puuttuivat. 

Näin ollen hän painottaa, että vuonna 2010 päätettiin ”katastrofin estämiseksi” ensin Kreikan 

hätäavusta tiukoilla ehdoilla ja pian tämän jälkeen ERVV:n muodostamisesta, jolla ”tähdättiin 

                                                           
744 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
745 Edustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
746 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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kriisin uhkaamien pienten euromaiden pelastamiseen”. Tähän liittyen Pekkarinen korostaa, että 

vaikka keskusta oli aikanaan vastustanut Suomen liittymistä euroon, ei keskustajohtoinen hallitus 

vuosina 2010–2011 silti ”voinut Suomen edun nimissä vastustaa hätäratkaisujen tekemistä”. Hän 

huomauttaa niin ikään hallituksen tuona aikana asettaneen rajat tehtäville päätöksille siten, että 

Suomi hyväksyisi ”vain hätäratkaisut ja suojavallit”.747 

Muista kriisimaista Irlannin ja Portugalin sanotaan ”ottaneen asiat todesta” ja niillä nähdään olevan 

mahdollisuudet kriisistä selviytymiseen – Kreikan sitä vastoin ei katsota ”pitäneen lupauksiaan”. 

Pekkarinen toteaa maan silti saaneen Kataisen hallituksen kaudella uuden tukipaketin, josta 

suurimmalla osalla tuettiin pankkeja. Kriisinhoidossa hän linjaa keskustan vastustaneen koko ajan 

”siirtymistä rajatusta hätäavusta tulonsiirtounionin eli jatkuvien ja kasvavien avustusten tielle”. 

Kataisen ja Stubbin hallitusten ilmoitetaan kuitenkin vieneen Suomea juuri tähän suuntaan 

ratkaisuilla, jotka ovat koskeneet Espanjan ja Kyproksen tukitoimia, lainaehtojen helpotuksia sekä 

EVM:n toimintaa. Pekkarinen esittää samalla EKP:n joutuneen ”euron valuvikojen paikkaajaksi” ja 

viittaa keskuspankin olevan taloustieteilijä Otmar Issingin mukaan ”valumassa vaarallisen lähelle 

mandaattinsa rikkomista”. Pekkarinen sanoo euromaiden sitoutuneen tähän mennessä 

kriisinhoitoon kokonaisuudessaan noin 800 miljardilla eurolla ja arvioi EKP:n osallistuneen ”suurin 

piirtein samalla summalla”. Hän tähdentääkin Suomen ”vastuulupausten” kriisinhoidossa 

kasvaneen moninkertaisiksi sen jälkeen, kun keskusta vuonna 2011 siirtyi hallituksesta oppositioon: 

 ”Irlanti ja Portugali ottivat asiat todesta. Ne saattavatkin selviytyä. Kreikka ei 

 kuitenkaan pitänyt lupauksiaan. Siitä huolimatta sille laadittiin jo vuonna 2012 uusi, 

 140 miljardin euron apupaketti, josta suuri osa – 50 miljardia – osoitettiin kaiken 

 lisäksi maan pankkien tukemiseen, myös saksalaisten ja ranskalaisten pankkien – 30 

 miljardia – tukemiseen. Kataisen hallitus antoi ratkaisuille tuen.” 

 ”[…] Keskusta vastusti ja vastustaa siirtymistä rajatusta hätäavusta tulonsiirtounionin 

 eli jatkuvien ja kasvavien avustusten tielle. Tälle tielle Kataisen ja Stubbin hallitukset 

 ovat Suomen kuitenkin vieneet: hyväksyneet euromaiden ratkaisut, joilla tukitoimia 

 on laajennettu Kyprokseen ja Espanjaan, joilla lainaehtoja on höllennetty kaikille 

 tukimaille, joilla EVM:stä on alettu myöntää meidän piikkiimme suoria tukia myös 

 pankeille ja joilla kaikkien euromaiden pankit on pantu viime kädessä vastuuseen 

 toisistaan. Myös EKP on pantu euron valuvikojen paikkaajaksi. EKP:n arvostetun 

 ekonomistin Otmar Issingin mielestä EKP ’valuu vaarallisen lähelle mandaattinsa 

 rikkomista’. Euromaiden suorat lainat ja takauslupaukset kriisien hoitoon ovat tällä 

 hetkellä noin 800 miljardia euroa. EKP on osallistunut suurin piirtein samalla 

 summalla. Suomen vastuulupaukset […] eurokriisin hoidosta ovat tänään monin-, 

 moninkertaisesti suuremmat kuin keväällä 2011, kun keskusta jätti  hallituksen.”748 

                                                           
747 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
748 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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Kreikan velkataakan Pekkarinen mainitsee yli 300 miljardin euron suuruiseksi, mutta huomauttaa 

toisaalta, ettei maan ”tarvitse lyhentää lainoja pitkiin, pitkiin aikoihin, eikä se käytännössä maksa 

lainkaan noista lainoista korkoja”. Silti hän katsoo Kreikan nykyisellään ”pitävän muuta 

Eurooppaa pihdeissään” poliittisen tilanteensa takia: ”Jännitetään, lähteekö Kreikan uusi Syrizan 

hallitus vaalilupaustensa tielle: siis säästöt puretaan eikä velkoja makseta. Samoin sitä jännitetään, 

mistä tuo maa saa ne uudet miljardit, joilla se sen syömävelan rahoittaa, mitä sille syntyy kaiken 

aikaa.” Kreikan talouden tilan suhteen maan ilmoitetaan ”kyenneen jo selviytymään muista kuin 

velasta ja velanhoitokustannuksista” edellisen pääministeri Antonis Samaraksen johdolla, jonka 

hallituksen kausi oli kestänyt tammikuuhun 2015 asti. Pekkarinen korostaa, että ”sillä tiellä Syrizan 

Kreikka on nyt pakotettava pysymään, tiellä, jolla se syö korkeintaan sen, minkä se tienaa”. Täten 

hän sanoo olevan nyt Kreikan ”vuoro näyttää, haluaako se edes yrittää palata terveen talouden 

tielle”. Jos näin ei ole, on silloin Pekkarisen mukaan maalle ”aika näyttää ovea”.749 

Ryhmäpuheenvuorossa niin ikään linjataan, ettei Suomen tule hyväksyä ”velkojen anteeksiantoa, 

laina-aikojen kohtuuttomaksi pidentämistä eikä uusia apupaketteja maan uusien syömävelkojen 

maksamiseen”. Pekkarisen mukaan tämä merkitsisi toteutuessaan ”lopullista siirtymistä 

tulonsiirtounioniin, jossa yhdet maksavat toisten laskut”. Tulonsiirtounionin katsottaisiin lisäksi 

olevan EU:n perussopimusten vastainen, synnyttävän ”todellisen moraalikadon” ja velvoittavan 

euromaita lopulta velkojen anteeksiantoon myös muiden ”ongelmamaiden” kohdalla. Pekkarinen 

korostaa keskustan olleen vastustamassa kaikkia ratkaisuja, jotka ovat johtamassa euroaluetta 

tämänkaltaiseen tulonsiirtounioniin.750 

Osasyyn Euroopan nykyisiin vaikeuksiin esitetään toisaalta olevan euron ”valuvioissa”, joiksi 

nimetään ”samaan valuutta-alueeseen sopimattomien maiden sinne sullominen, piittaamattomuus 

pelisäännöistä ja siirtyminen toisten sotkujen maksuun”. Näissä vaikeuksissa Pekkarinen viittaa 

myös Suomen parhaillaan ”rypevän”. Hän nostaa kuitenkin Kataisen ja Stubbin hallitusten kausilla 

harjoitetun politiikan suurimmaksi syyksi Suomen vaikeuksille: 

 ”Suurin syy juuri Suomen ajautumiseen historiamme pitkäkestoisimpaan alamäkeen 

 on kuitenkin Kataisen ja Stubbin hallitusten kyvyttömyydessä välttämättömiin 

 uudistuksiin ja sinipunan talous- ja työllisyyspolitiikan täydellinen epäonnistuminen. 

 Hankkeita on ollut. Ne ovat toinen toisensa jälkeen ajaneet, jysähtäneet päin seiniä.” 

 ”Onnettoman euron ja epäonnistuneen hallituspolitiikan seurauksena suomalaiset 

 yrittäjät ja viljelijät, kohta puoli miljoonaa työtöntä, tavalliset työtä tekevät kansalaiset 

                                                           
749 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
750 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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 ja heidän perheensä ja eläkepäivilleen ennättäneet – viime kädessä me kaikki – 

 maksavat ratkaisusta kovaa hintaa. Suomella ei ole varaa jatkaa tällä tiellä.”751 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Pekkarinen esitti pelkistetyn epäluottamuslause-ehdotuksen Stubbin 

hallitukselle: ”Eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta.”752 

Vasemmistoliitto 

Oppositioon siirtyneen vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron esitti Paavo Arhinmäki. Arhinmäki 

lähtee kriisinhoidon osalta liikkeelle vuoden 2010 Kreikan ensimmäisestä lainaohjelmasta, minkä 

myöntämistä hän viittaa silloisen pääministeri Matti Vanhasen ”kehuneen ’hyväksi bisnekseksi’” 

valtiovarainministeri Jyrki Kataisen ”säestäessä”. Vasemmistoliiton sitä vastoin muistutetaan 

vastustaneen ”Kreikan ykköspakettia, jossa pelastettiin ennen muuta ranskalaiset ja saksalaiset 

pankit” ja varoittaneen, että ”näitä rahoja tullaan tuskin näkemään”. Puolueen mainitaan yhtä lailla 

vastustaneen tämän jälkeisiä Irlannin ja Portugalin tukipaketteja. Arhinmäki niin ikään huomauttaa, 

ettei vuosina 2010–2011 tehdyistä Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukipäätöksistä yhdessäkään ollut 

mukana sijoittajan vastuuta. Näin ollen hän esittää ”suuria voittoja korkeilla koroilla tehneiden 

pankkien ja finanssilaitosten päässeen kuin koirat veräjästä, kun yksityiset lainat muutettiin 

julkisiksi, veronmaksajien vastuulle”. Arhinmäki korostaa tämän olleen aikanaan suuri virhe, mutta 

ilmoittaa tilanteen kuitenkin muuttuneen myöhemmin hyväksyttyjen tukipäätösten kohdalla. Hän 

toteaa ”Kreikan kakkospaketissa ja Espanjan sekä Kyproksen tukipaketeissa olleen vasemmiston 

vaatimaa sijoittajan vastuuta” ja mainitsee tässä erikseen yksityisille sijoittajille toteutetun noin 50 

prosentin velkojen leikkauksen osana Kreikan toista lainaohjelmaa.753 

Toisaalta Arhinmäki huomauttaa, ettei Suomi ole ainoana maana kärsinyt ”eurokriisin väärästä 

hoidosta, eli siitä, että pankit ja finanssilaitokset laitettiin ihmisten edelle”. Tässä yhteydessä hän 

painottaa koko Euroopan, ja ennen kaikkea Kreikan, kärsineen ”kokoomuslaisen leikkaavan 

politiikan” vuoksi. Ryhmäpuheenvuorossa kritisoidaankin erityisen voimakkaasti tuolloista 

päähallituspuolue kokoomusta, jonka kanssa vasemmistoliitto oli tehnyt hallitusyhteistyötä aina 

kevääseen 2014 saakka. Arhinmäki itse puhuu Kreikan kohdalla kansalaisten huonontuneista 

elinolosuhteista sekä ”humanitäärisestä kriisistä”, kun sen sijaan kokoomuksen hän esittää olevan 

ryhmäpuheenvuorossaan (käsitellään luvussa 8.4.5.) huolissaan vain ”sähköyhtiöiden osingoista ja 

pankeista”. Kreikan tukitoimien suhteen Arhinmäki nostaa myös esille vastikään julkaistun Jubilee 

Debt Campaignin raportin, minkä tietoihin perustuen hän kertoo maan lainaohjelmien sisältämästä 

                                                           
751 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
752 Edustaja Mauri Pekkarinen (kesk), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
753 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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rahoituksesta alle kymmenesosan päätyneen lopulta Kreikkaan loppuosan rahoista mennessä 

”holtittomasti maata lainoittaneille pankeille”. Tämän lisäksi Kreikan lainaehtoina olleiden 

leikkausvaatimusten katsotaan ”iskeneen rajusti” pieni- ja keskituloisiin kansalaisiin sekä vain 

syventäneen maan kriisiä entisestään leikkausten viedessä edellytykset talouskasvulta ja ostovoiman 

vastaavasti työllisyydeltä: 

 ”Brittiläinen Jubilee Debt Campaign julkaisi tammikuun lopussa raportin, jonka 

 mukaan Kreikan lainapaketeissa myönnetyistä rahoista alle 10 prosenttia päätyi 

 Kreikkaan, loput menivät holtittomasti maata lainoittaneille pankeille. Sen sijaan 

 lainaehtoina olleet leikkaukset ovat iskeneet rajusti tavallisiin pieni- ja keskituloisiin 

 kreikkalaisiin. Kreikassa miljoonat ihmiset ovat ilman julkista terveydenhoitoa: edes 

 lapset ja raskaana olevat naiset eivät välttämättä saa tarvitsemaansa hoitoa. 

 Sadattuhannet ovat kodeissaan ilman sähköä, ja sadattuhannet elävät ruokajakelun 

 varassa. Eläkkeitä, palkkoja ja työehtoja on leikattu rajusti. Ja mistä kokoomus oli 

 ryhmäpuheessaan huolissaan? – Sähköyhtiöiden osingoista ja pankeista. Voidaan 

 oikeutetusti puhua humanitäärisestä kriisistä tai – niin kuin välikysymyksessä 

 kirjoitettiin – suistumisesta lähes kehitysmaaksi. Leikkaukset ovat vain syventäneet 

 Kreikan kriisiä, kun leikkaukset ovat vieneet mahdollisuuden talouden kasvulta ja 

 ostovoiman puute työllisyydeltä.”754 

Kreikassa Syrizan saavuttama vaalivoitto koetaan puolestaan osoitukseksi siitä, että ”ihmiset 

halusivat lopun niin sanotun troikan edellyttämälle leikkauspolitiikalle”. Arhinmäki pitää 

vaalitulosta historiallisena huomauttaen sen olleen ensimmäinen kerta, kun ”sotilasdiktatuurin 

kukistumisesta lähtien 40 vuoden ajan maata hallinneet korruptoituneet kokoomuslainen Nea 

Demokratia ja sosialidemokraattinen Pasok” äänestettiin pois vallasta. Tähän liittyen hän tähdentää 

juuri Nea Demokratian ja Pasokin olevan ”ensisijaisesti syypäitä Kreikan ahdinkoon”. Syrizan sen 

sijaan viitataan luvanneen puuttua maassa vallitsevaan humanitääriseen kriisiin. Arhinmäki esittää 

Syrizan lisäksi aikovan laittaa korruption kuriin sekä uudistavan veronkantojärjestelmää siten, että 

maan ”miljardöörioligarkit halutaan lopulta myös maksamaan veroja”. Tämänkaltaisia uudistuksia 

ei Kreikan edellisen päähallituspuolue Nea Demokratian sanota tehneen, vaan sen ilmoitetaan sitä 

vastoin ”kurittaneen köyhiä hyvällä kokoomuslaisella tavalla”.755 

Arhinmäki jakaa perussuomalaisten välikysymyksessä esitetyn näkemyksen Kreikan nykyisen 

velkatason kestämättömyydestä ja viittaa samalla ”Nobel-palkittujen taloustieteilijöiden ja 

maailman johtavien yliopistojen professoreiden” olevan sitä mieltä, ettei maa tule selviämään ilman 

lainojen leikkaamista tai uudelleen järjestämistä. Hän huomauttaa niin ikään Yhdysvaltain 

presidentti Barack Obaman hiljattain todenneen, ”ettei Kreikan talous toivu, jos maan tiukkaa 

                                                           
754 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
755 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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säästökuuria ei helpoteta”. Arhinmäen mukaan näin ollen myös Suomen hallituksen pitäisi olla 

aktiivinen Kreikan velkatilanteesta käytävissä neuvotteluissa, jotta kyettäisiin löytämään ratkaisu 

”sellaiselle velkajärjestelylle, joka voisi sekä tyydyttää muita euromaita että toisaalta antaa 

mahdollisuuden Kreikan nousulle jaloilleen”.756 

Ryhmäpuheenvuorossa todetaan, että vaikka onkin moraalisesti mahdollista ”puhua loputtomasti 

siitä, pitääkö muiden maiden maksaa korruptoituneiden vanhojen valtapuolueiden aiheuttamasta 

kriisistä”, on silti vallitsevassa tilanteessa rakentavampaa ”katsoa tulevaisuuteen ja miettiä, mikä on 

parasta Suomelle, Kreikalle ja koko Euroopalle”. Arhinmäki painottaa, että Kreikan kohdalla 

tarvitaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat työllisyyden ja talouskasvun syntymisen. Mikäli näin 

toimitaan, esitetään maan pystyvän maksamaan ”ison osan veloistaan” takaisin, jolloin tämän 

määritellään olevan siten myös suomalaisten veronmaksajien edun mukaista. Jos sen sijaan Kreikka 

”ajettaisiin selvitystilaan ja ulos euroalueesta”, ei tällöin maan katsota kykenevän maksamaan 

veloistaan mitään takaisin. Arhinmäki tähdentääkin, että tällainen ratkaisu ”tulisi kaikkein 

kalleimmaksi niin kreikkalaisille kuin suomalaisillekin”.757 

Arhinmäki arvostelee myös laajemmin Euroopassa harjoitettua ”leikkauspolitiikkaa”, minkä hän 

esittää jatkuneen ”kokoomuslaisten johdolla” seitsemän vuoden ajan ja aiheuttaneen tänä aikana 

vain työttömyyttä, valtioiden velkaantumista ja talouskasvun hiipumista. Hän korostaakin nyt 

olevan ”vastuullisemman politiikan aika” ja sanoo Kreikan ohessa ”tavallisten suomalaisten 

tarvitsevan tätä käännettä”. Niin ikään IMF:n, OECD:n sekä ”maailman arvostettujen 

taloustieteilijöiden” viitataan kannattavan leikkauspolitiikan sijaan työllisyyttä ja kasvua tukevaa 

elvytystä: 

 ”Koko Euroopassa on harjoitettu viimeisen seitsemän vuoden ajan kokoomuslaisten 

 johdolla leikkauspolitiikkaa. Sen tuloksena työttömyys on vain kasvanut, talouskasvua 

 ei ole saatu aikaan ja valtioiden velkasuhde on kasvanut. Nyt on toisenlaisen, 

 vastuullisemman politiikan aika. Kreikan vaalitulos ei ole hyväksi vain kreikkalaisille, 

 se voi olla käänne koko Euroopassa. Tavalliset suomalaiset tarvitsevat tätä käännettä. 

 Vasemmisto ei ole yksin Suomessa tai Euroopassa vaatimassa toisenlaista, 

 vastuullisempaa talouspolitiikkaa. Myös muun muassa IMF ja OECD sekä maailman 

 arvostetut taloustieteilijät ovat esittäneet leikkausten sijaan työllisyyttä ja kasvua 

 tukevaa elvytystä.”758 

                                                           
756 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
757 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
758 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Arhinmäki teki Stubbin hallitukselle epäluottamuslause-ehdotuksen, 

jossa hallituksen ajaman talouspolitiikan ei edellä mainitun mukaisesti katsota tukevan Suomen, 

eikä myöskään Kreikan, talouskasvua ja työllisyyttä: 

 ”Hallituksen talouspolitiikka, niin Suomessa kuin Kreikan suhteen, ei tue talouden 

 kasvua ja työllisyyden parantamista. Leikkausten sijaan tarvitaan elvytystä. Siksi 

 hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”759 

Vihreä liitto 

Niin ikään oppositioon siirtyneiden vihreiden ryhmäpuheenvuoron esitti Johanna Sumuvuori. 

Ryhmäpuheenvuoron aluksi Sumuvuori toteaa taloudellisen kurjistumisen aiheuttavan 

”toivottomuutta, radikalisoitumista ja epävakautta kaikkialla, myös Euroopassa”. Yli 24 miljoonan 

eurooppalaisen kerrotaan olevan työttömänä, ja heistä joka viidennen huomautetaan olevan nuoria. 

Työttömyyden ja köyhyyden varoitetaan johtavan levottomuuksiin, kun sitä vastoin ”työllisyyden, 

tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän politiikan” määritellään vakauttavan ja 

rauhoittavan yhteiskuntia. Työttömyyden viitataan sinänsä olevan korkealla kaikissa euroalueen 

kriisimaissa, mutta erityisesti ryhmäpuheenvuorossa kiinnitetään huomiota Kreikan tilanteeseen. 

Nuorisotyöttömyyden maassa ilmoitetaan lähenevän jo kuuttakymmentä prosenttia ja kaikista 

työikäisistä joka neljännen olevan työttömänä. Pahimmassa skenaariossa Sumuvuori esittää Kreikan 

nuorisotyöttömyyden kasvattavan maahan ”osattoman sukupolven, jolla ei ole näköalaa 

tulevaisuuteen”. Tämän kannalta hän korostaakin, että ”minkään maan kansalaisille ei pidä luoda 

toivottomuutta”.760 

Syrizan Kreikassa saaman vaalivoiton Sumuvuori katsoo osoittaneen, että kreikkalaiset olivat 

”lopen kyllästyneitä sekä oman poliittisen eliittinsä toimintatapoihin että edellisten hallitusten liian 

rajuun ja nopeaan talouden kiristämiseen”. Hän sanoo ”liian rajujen ja nopeiden sopeutustoimien” 

johtaneen Kreikassa muun muassa siihen, että ”iso määrä ihmisiä jäi ilman työttömyysturvaa ja 

terveydenhuollon palveluita”. Kyseisten toimien ei koeta olleen ”inhimillistä politiikkaa”, eikä 

myöskään ”tie, jolla hoidetaan minkään maan kasvu- ja kilpailukykyä jaloilleen”. Samalla 

Sumuvuori viittaa taloustieteilijä Paul Krugmanin huomauttaneen, että ”vaikka itse lainaohjelman 

ehdot olivat tiukat, ovat Kreikan hallitukset itse sekä tehneet vaadittua suurempia leikkauksia että 

kohdentaneet julkisen sektorin sopeutukset erityisen rankasti ihmisten perusturvaan”.761 

                                                           
759 Edustaja Paavo Arhinmäki (vas), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
760 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
761 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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Vihreiden tähänastisen kriisinhoidon linjan sekä eurokriisin alkuvuosina tehtyjen ratkaisujen osalta 

Sumuvuori määrittelee Kreikan lainaohjelmien olleen ”silloisen tiedon valossa oikeita 

toimenpiteitä” ja tähdentää, ettei hyviä ratkaisuvaihtoehtoja tuolloin ollut käytettävissä. Kreikan 

lainaohjelmien laatimisella esitetään olleen samalla yksittäisen maan tukemista laajempi tavoite, 

Euroopan talouden romahtamisen ehkäisy. Vihreät korostavat Kreikan ”saamisen jaloilleen” olevan 

myös nykytilanteessa koko Euroopan edun mukaista. Mahdollisuuksien ”tulevaisuudenuskoa 

luovaan politiikkaan” ilmoitetaan tältä osin parantuvan nimenomaisesti velanhoitotaakkaa 

keventämällä. Ryhmäpuheenvuorossa katsotaan, että yhtä lailla Suomen hallituksella on syytä 

varautua ”lainaohjelman maksuehtojen ja aikataulujen joustavoittamiseen”. Sumuvuoren mukaan 

Kreikan yhteistyöpyrkimyksiin tulisikin vallitsevassa tilanteessa suhtautua vakavasti. Sumuvuori 

esittää ”rakentavan neuvotteluyhteyden” tukevan toisaalta myös Kreikan pysymistä EU:n yhteisessä 

ulkopoliittisessa linjassa, minkä hän painottaa olevan ”näinä päivinä” ensiarvoisen tärkeää: 

 ”Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tukiohjelmat Kreikalle olivat silloisen tiedon 

 valossa oikeita toimenpiteitä. Hyviä ratkaisuvaihtoehtoja ei ollut tarjolla.

 Tukiohjelmilla oli yksittäisen maan auttamista huomattavasti laajempi tavoite – niillä

 ehkäistiin Euroopan talouden romahtamista.” 

 ”Katsomme, että on koko maanosan etu, että Kreikka saadaan jaloilleen. Velat on 

 maksettava ennemmin tai myöhemmin, mutta Suomen hallituksen on varauduttava 

 myös Kreikan lainaohjelman maksuehtojen ja aikataulujen joustavoittamiseen. 

 Mahdollisuudet tulevaisuudenuskoa luovaan politiikkaan paranevat velanhoitotaakkaa 

 keventämällä.” 

 ”[…] Kreikan pyrkimys pysyä yhteistyökykyisenä EU:n sisällä on otettava vakavasti. 

 Rakentava neuvotteluyhteys edistää myös Kreikan pysymistä EU:n yhteisessä 

 ulkopoliittisessa linjassa, mikä on näinä päivinä ensiarvoisen tärkeää.”762 

Kreikassa ja yhtä lailla muiden kriisimaiden kohdalla Sumuvuori toteaa nousun olevan mahdollista 

vain kestävää kasvua ja työllisyyttä edistävää talouspolitiikkaa toteuttamalla. Samalla hän 

edellyttää, ettei maiden velanhoitotaakka saisi muodostua liian tukahduttavaksi esteeksi kasvulle. 

Kreikan esitetään tässä yhteydessä olevan kykeneväinen toteuttamaan yksityisen ja julkisen sektorin 

tuottavuuden parantamista ”inhimillisin reunaehdoin”. Sumuvuori linjaakin, että ”kansalaisia 

kurjistavasta politiikasta on siirryttävä taloutta tervehdyttäviin uudistuksiin” ja ilmoittaa ”monien 

taloustieteilijöiden” olevan asiasta niin ikään samaa mieltä. Esimerkkinä mainitaan taloustieteilijä 

Joseph Stiglitz, jonka viitataan todenneen ”tiukan talouskurin rokottavan paitsi hyvinvointimme 

                                                           
762 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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edellytyksiä myös maanosamme demokraattisia perustuksia”. Tämän ilmiön Sumuvuori sanoo jo 

näkyvän Euroopassa ääriliikkeiden saamana tukena.763 

Edelleen Kreikan osalta vihreiden eduskuntaryhmän ilmoitetaan pitävän tärkeänä, että maassa 

toteutettavissa rakenteellisissa uudistuksissa ”painotetaan ihmisten arkea kurjistavien leikkausten 

sijaan maan oman veronkannon parantamista ja korruption kitkemistä”. Erityisen olennaiseksi 

nimetään ”kansantaloutta ja julkista sektoria vahingoittavan veronkierron” hallintaan saaminen. 

Verotukseen liittyen Sumuvuori kertoo vihreiden ajavan tärkeinä tavoitteinaan kunnollista 

veronkantokykyä sekä verovälttelyn lopettamista niin kansallisella, EU- kuin globaalilla tasolla.764 

Verotuksen suhteen Sumuvuori kiinnittää samalla huomiota perussuomalaisten linjaan, mitä hän 

kritisoi epäjohdonmukaisuudesta, ja sanoo toivovansa, että myös Euroopan talouden tilasta 

huolestunut puolue kokisi tärkeäksi asiaksi veronkantokyvystä huolehtimisen ja verovälttelyn 

lopettamisen. Vaikka perussuomalaisten todetaan profiloituneen ”pienen ihmisen asialla” olevana 

puolueena, minkä vihreät kokevat sinänsä oikeaksi ja tärkeäksi, nähdään puolueen ajaman linjan 

kuitenkin olleen käytännössä ristiriidassa tehtyjen päätösten kanssa. Esimerkiksi tästä nostetaan 

perussuomalaisten silloisen europarlamentaarikon, Sampo Terhon toiminta Euroopan parlamentissa 

vuosina 2012–2013, jolloin hänen esitetään olleen ”pikemminkin suuren rahan asialla” 

vastustaessaan sekä rahoitusmarkkinaveron käyttöönottamista että monikansallisten yritysten 

verotietojen julkistamista koskevia esityksiä: 

 ”Perussuomalaiset ovat profiloineet puoluettaan pienen ihmisen asialle. Se on oikein 

 ja tärkeää. Puolue ei ole mielestämme linjassaan kuitenkaan johdonmukainen. 

 Esimerkiksi toukokuussa 2012 europarlamentti äänesti rahoitusmarkkinaveron 

 käyttöönottoa koskevasta mietinnöstä. Rahoitusmarkkinaveron myötä finanssiala 

 osallistettaisiin talouskriisin kustannusten kattamiseen ja sillä rajoitettaisiin myös 

 keinotteluluonteista nopeaa pörssikauppaa. Keväällä 2013 europarlamentti äänesti 

 siitä, tulisiko monikansallisten yritysten julkistaa maksamansa verot maakohtaisesti 

 veronkierron suitsimiseksi. Perussuomalaisten edustaja Sampo Terho äänesti 

 molempia esityksiä vastaan.” 

 ”Arvoisa perussuomalaisten eduskuntaryhmä, miksi euroedustajanne näissä 

 äänestyksissä oli pikemminkin suuren rahan asialla?”765 

Sitä vastoin Euroopan parlamentin vihreän ryhmän Sumuvuori ilmoittaa vastikään keränneen 

tarpeeksi kannattajia veronkiertoa selvittävän EU:n tutkintavaliokunnan perustamiseksi, minkä 

avulla olisi hänen mukaansa ”parempi mahdollisuus puuttua veroparatiisien toimintaan ja 

                                                           
763 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
764 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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verovälttelyyn”. Tämän johdosta Sumuvuori toivookin eduskunnassa tukea tutkintavaliokunnan 

perustamista koskevalle aloitteelle myös muiden puolueiden europarlamentaarikoilta.766 

Ryhmäpuheenvuorossa Sumuvuori ottaa lisäksi kantaa EKP:n toimintaan kertomalla ”vihreän 

eduskuntaryhmän pitävän tervetulleena Euroopan keskuspankin lanseeraamaa elvytysohjelmaa”. 

Myös Kreikalla sanotaan olevan mahdollisuus päästä elvytysohjelman piiriin, tosin sen ehtona 

viitataan olevan, että maa ensin toteuttaa tiukkaa talouskuria sen aikaisempien lainaohjelmien 

ehdoissa asetetun mukaisesti. Sumuvuori niin ikään ilmoittaa, ettei EKP tule ostamaan Kreikan 

velkakirjoja ennen kuin maa on laatinut suunnitelman tehtävistä talousuudistuksista. Yleisesti ottaen 

vihreät kuitenkin katsovat, että Kreikan ja muiden kriisimaiden pääsy elvytysohjelmaan olisi koko 

euroalueen etu. Kreikan lainaehdoista ja niiden mahdollisista muutoksista käytävissä neuvotteluissa 

on Sumuvuoren mukaan siten tärkeää huomioida myös EKP:n ohjelman tuomat mahdollisuudet.767 

Nykyisellään kriisimaiden nähdään tämän ohessa tarvitsevan investointeja. Ryhmäpuheenvuorossa 

toivotaankin EU:n ryhtyvän asiassa toimenpiteisiin: ”Kriisimaiden potentiaali saa toivottavasti 

erityistä huomiota myös EU:n investointipaketin yhteydessä, mikäli Euroopan strategisten 

investointien rahasto saa kunnolla tuulta alleen. Sen on määrä aloittaa toimintansa kesäkuussa 

2015.”768 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Sumuvuori ei ottanut kantaa Stubbin hallituksen nauttimaan 

luottamukseen, vaan ilmoitti vihreiden eduskuntaryhmän katsovan, että ”valtioneuvoston linjan 

kriisimaiden tilanteeseen on oltava ratkaisukeskeinen”. Kreikan kohdalla tämän tosin todettiin 

mahdollisesti edellyttävän maksuohjelman ehtojen uudelleenjärjestelyitä. Samalla korostettiin, että 

”Suomen on tuettava euroalueen elvyttävää linjaa ja pidettävä esillä kriisimaiden mahdollisuuksia 

Euroopan investointiohjelman toteuttamisessa”.769 

8.4.5. Hallituskoalition ryhmäpuheenvuorot 

Kansallinen Kokoomus 

Päähallituspuolue kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron esitti Elina Lepomäki. Lepomäen mukaan 

kriisin aikana on jouduttu ensinnäkin tekemään paljon vaikeita ratkaisuja. Hän kuitenkin korostaa, 

                                                           
766 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
767 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
768 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
769 Edustaja Johanna Sumuvuori (vihr), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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että kriisiä on pitänyt hoitaa, vaikka ”päätöksiä on tehty nopeasti ja puutteellisen tiedon varassa, 

eikä päätösten tarkkoja vaikutuksia tai markkinoiden reaktioita kukaan ole voinut tietää”.770 

Kreikan poliittisen tilanteen osalta Lepomäki toteaa, ettei vasemmistolaisen Syrizan johdolla 

muodostetun hallituksen tulevasta politiikasta ole vielä tarkkoja tietoja. Hän katsoo joka 

tapauksessa olevan selvää, että ”paikalliset äänestäjät voivat valmistautua unohtamaan suuren osan 

Syrizan vaalilupauksista”, ja huomauttaa puolueen ”luvanneen lopettaa säästöt ja kasvattaa 

menoja, vaikkei verokertymä riitä nykyisiinkään”. Edelleen Syrizan vaalivoittoon liittyen Lepomäki 

tähdentää, ”etteivät taloudelliset realiteetit väisty ideologian tieltä”. Tästä esimerkkeinä hän 

mainitsee vaikutukset, joita Syrizan vaalilupauksista on jo tähän mennessä aiheutunut Kreikan 

suurimmalle sähköyhtiölle sekä maan pankkisektorille: 

 ”Esimerkiksi lupaukset ilmaisesta sähköstä ovat saaneet Kreikan suurimman 

 sähköyhtiön osakekurssin romahtamaan. Sillä on jo ennestään 2 miljardin edestä 

 rästisaamisia. Pankkiosakkeiden arvosta on lyhyessä ajassa sulanut lähes puolet, koska 

 Kreikan suurimmat pankit ovat saman tien maksukyvyttömiä, jos Kreikka jää 

 sopeutusohjelmasta pois.”771 

Lepomäki viittaa Syrizan kaipaavan lisäksi ”höllentämistä” Kreikan lainaehtoihin, joiden hän 

määrittelee jo nykyisellään olevan ”markkinaehtoista rahoitusta moninkertaisesti lievemmät”. 

Samalla hän muistuttaa ERVV:n maalle myöntämien lainojen koronmaksun ja takaisinmaksun 

alkavan vasta vuonna 2022. Kokoomuksen eduskuntaryhmän ilmoitetaankin yksiselitteisesti 

tukevan pääministeri Stubbin linjausta, jonka mukaan Kreikan velkoja ei tule antaa anteeksi.772 

Myöskään suomalaisten veronmaksajien tehtävänä ei katsota olevan ”kustantaa Kreikan valtion 

huonoa taloudenpitoa ja toisaalta korruptiota”, eikä Kreikan lainahelpotuksilla nähtäisi olevan 

vaikutuksia maan ”lyhyen tähtäimen rahoitusasemaan”. Sen sijaan Lepomäki korostaa 

nykytilanteessa Kreikan, ja yhtä lailla koko euroalueen, tarvitsevan rakenteellisia uudistuksia: 

joustavia työmarkkinoita, työn tarjonnan lisäämistä, toimivaa verojärjestelmää, tehokkaampaa 

julkista sektoria sekä erityisesti Kreikan kohdalla korruption kitkemistä. Hän huomauttaa niin ikään 

”virallisen Kreikan” olevan tietoinen todellisen neuvotteluasemansa heikkoudesta.773 

Vaikka Lepomäki toteaa työn Kreikassa olevan vielä kesken kaikkien edellä mainittujen uudistusten 

osalta ja painottaa siten uudistustyön jatkamisen välttämättömyyttä, viittaa hän toisaalta maan jo 

                                                           
770 Edustaja Elina Lepomäki (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
771 Edustaja Elina Lepomäki (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
772 Edustaja Elina Lepomäki (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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tehneen paljon taloutensa pelastamiseksi ja ilmoittaa samalla kasvun vihdoin alkaneen. Kreikassa 

vallitseva 27 prosentin työttömyysaste tosin määritellään ”hälyttävän korkeaksi”, mutta sen 

kerrotaan samanaikaisesti merkitsevän sitä, että ”kasvupotentiaalia on paljon, jos maa saa 

työmarkkinansa toimimaan ja julkisen talouden kuntoon”.774 

Täten kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa linjataan, että Kreikan uuden hallituksen on jatkettava 

talousuudistusten toteuttamista sovittujen ehtojen mukaisesti, jotta maan markkinaehtoinen 

rahoitusasema kyettäisiin palauttamaan. Tältä osin Lepomäki sanoo olevan ”turhaa kuvitella”, että 

lainoituksen ehdot muuttuisivat yhtään lievemmiksi maan mahdollisen euroeron myötä. 

Päinvastoin, Kreikan esitettäisiin joutuvan markkinaehtoista rahoitusta hakiessaan ”vielä 

radikaalimman talouskurin eteen”, mikäli se nykytilanteessa päätyisi jättämään euroalueen sekä 

sopeutusohjelman, joka sille on laadittu muiden euromaiden ja IMF:n toimesta. Kreikan velkojien 

aseman suhteen Lepomäki taas tähdentää sitä, että euroero merkitsisi toteutuessaan maata koskevien 

saatavien välitöntä leikkausta ja uudelleenjärjestelyä. Lepomäki ei myöskään katso, että eurosta 

eroamisen toisi parannusta Kreikan heikkoon kilpailukykyyn, minkä hän nimeää lopulta maan 

perimmäiseksi ongelmaksi. Samalla Lepomäki painottaa, ettei kilpailukykyä ole mahdollista 

rakentaa pitkällä aikavälillä kansallisen valuutan devalvoinnin varaan, ja viittaa myös Suomella 

olevan kansallista kokemusta kyseisestä asiasta: 

 ”Kreikan uuden hallituksen on jatkettava talouden uudistamista maan 

 markkinaehtoisen rahoitusaseman palauttamiseksi. Sen suurimmat velkojat ovat tuon 

 ehdon maalle asettaneet. On turha kuvitella, että ehdot olisivat lievemmät euroalueen 

 ulkopuolella. Jos Kreikka eroaisi eurosta tänään, joutuisi maa nykyistä vielä 

 radikaalimman talouskurin eteen – muuten sitä ei kukaan suostuisi markkinaehtoisesti 

 rahoittamaan. IMF:lläkään ei olisi kiire hätiin, kun Kreikka olisi juuri vapaaehtoisesti 

 jäänyt sille räätälöidystä sopeutusohjelmasta pois. Euroero merkitsisi Kreikan 

 saatavien välitöntä leikkausta ja uudelleenjärjestelyä. Se ei myöskään pureutuisi 

 Kreikan perimmäiseen ongelmaan eli heikkoon kilpailukykyyn. Kilpailukyky ei voi 

 pidemmän päälle rakentua valuutan devalvoitumisen varaan. Meillä on Suomessa siitä 

 pitkä kokemus.”775 

Kilpailukyvyn esitetään sen sijaan syntyvän siitä, että ”maassa kannattaa tehdä ja teettää työtä”. 

Tässä Kreikalle vertailukohdan todetaan euroalueella olevan Saksassa. Kreikan talouden 

tervehdyttämisen Lepomäki korostaa edellyttävän myös sitä, että ”julkissektoriin pesiytynyt 
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korruptio saadaan kitkettyä ja veronkanto elvytettyä”. Veronkannon elvyttämisen hän tosin toteaisi 

”olevan helpompaa, jos maan kansalaiset voisivat luottaa hallintoonsa”.776 

Yhtä lailla Suomen Kreikalle myöntämien lainojen kannalta ”parhaan tulevaisuuden” määritellään 

olevan sellainen, jossa Kreikan ”reaalitalous on palannut raiteilleen ja julkinen talous selviää 

velvoitteistaan”. Tätä ei kuitenkaan Lepomäen mukaan voida tehdä ”millään keinotekoisella 

elvytyksellä tai lainaehtojen maltillistamisella”.777 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Lepomäki siirtää huomionsa Kreikasta kansalliseen politiikkaan, sillä 

hän painottaa työmarkkinauudistusten, talouden sopeutuksen sekä julkisen sektorin kehittämisen 

olevan tarpeen niin ikään Suomessa. Hän mainitsee Suomen talouskasvun olevan jo Kreikkaa 

vähäisempää ja ilmoittaa lisäksi julkisen velan ylittävän EMU-rajan – 60 prosenttia bkt:sta – vielä 

vuoden 2015 aikana. Tämän johdosta Lepomäki linjaa, että Suomen julkisen talouden 

tervehdyttämistä tulee jatkaa myös kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan 

hallituksen toimesta tiukkaa menokuria harjoittamalla ja menoja karsimalla. Jollei tällaiseen 

kansalliseen ”korjausliikkeeseen” ryhdytä, varoittaa hän Suomen ennen pitkää joutuvan samaan 

tilanteeseen kuin missä Kreikka on nykyisellään: 

 ”Työmarkkinauudistusten, sopeutuksen ja julkisen sektorin kehittämisen tarve pätee 

 yhtä lailla myös Suomeen.  Meidän kannattaisikin nyt keskittyä pistämään oman 

 maamme talous kuntoon.  Suomen talouskasvu on heikompaa kuin Kreikassa ja 

 julkinen velka ylittää EMU-rajan tänä vuonna. Jollemme tee korjausliikettä, saamme 

 ennen pitkää kuunnella tällaisia samanlaisia puheita Saksan parlamentista omasta 

 tilanteestamme. Seuraavan hallituksen tuleekin jatkaa julkisen talouden 

 tervehdyttämistä. Menokurin on oltava tiukka, itse asiassa menoja on karsittava. 

 Katteettomien vaalilupausten aika on toivottavasti meillä Suomessa ainakin nyt 

 ohi.”778 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Sdp:n ryhmäpuheenvuoron esittäjänä toimi Tytti Tuppurainen. Ryhmäpuheenvuoron aluksi 

Tuppurainen määrittelee sdp:n linjan olleen kriisinhoidossa ”selkeä ja johdonmukainen”: hän viittaa 

puolueen korostaneen ensinnäkin sitä, että ”Suomella on oikeus edellyttää kohtuullista riskin ja 

taakan jakoa sijoittajien, velallisten ja tukea tarjoavien välillä”, ja pitäneen toisaalta kiinni siitä, 

                                                           
776 Edustaja Elina Lepomäki (kok), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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että ”jokaisen valtion on hoidettava itse oma taloutensa”. Tässä kohdin Tuppurainen painottaa, ettei 

euroalue ole ”tulonsiirtounioni”.779 

Ryhmäpuheenvuorossa muistutetaan, ettei sdp keväällä 2010 oppositiossa ollessaan hyväksynyt 

”keskustan ja kokoomuksen hallituksen päätöstä osallistua ehtoja kyselemättä Kreikan 

ensimmäiseen lainaohjelmaan”, minkä johdosta miljardin euron sanotaan aikanaan lähteneen 

Suomesta Kreikalle. Tuppurainen kuitenkin tähdentää, ettei kyseisen päätöksen jälkeen rahaa ole 

enää lähtenyt enempää. Tämän hän ilmoittaa johtuneen siitä, että ”sittemmin myös sdp:n sana on 

saanut enemmän painoa”. Tuppurainen korostaa sdp:n ”sijoittajavastuuta ja Suomen saatavien 

turvaamista edellyttävän linjan” pysyneen johdonmukaisena myös hallitusvastuun aikana puolueen 

noustua hallitukseen kesäkuussa 2011. Sdp:n kerrotaan olleen hallitusohjelmatavoitteensa 

mukaisesti vaatimassa, ja myös saaneen, Suomelle ”vakuuksia, jotka turvaavat saataviamme, mikäli 

euromaiden kriisilainoja jää maksamatta”. Suomella huomautetaan olevan vakuustilillä ”oikeina 

vakuuksina” Kreikalta tulleet 930 miljoonaa euroa. Vakuuksien ohessa Tuppurainen ilmoittaa 

samalla sdp:n vaatimuksen sijoittajavastuun tiukentamisesta toteutuneen, mistä esimerkkeinä hän 

mainitsee Kreikassa ja Kyproksella tehdyt toimet: ”Yksityisten velkojien Kreikka-saatavia on 

leikattu 100 miljardilla eurolla ja viimeksi sijoittajavastuuta toteutettiin Kyproksen kohdalla.”780 

Perussuomalaisten välikysymyksen Tuppurainen puolestaan katsoo ”maalaavan Kreikan tilanteesta 

synkän kuvan, joka ei vastaa todellisuutta”. Kreikan nykytilanteesta hän nostaa ensinnäkin esille 

sen, että ”maan velkoja on leikattu, lyhennyksiä lykätty ja korkoja alennettu”. Tuppurainen niin 

ikään ilmoittaa, että ”velanhoitokulut eivät enää ole ennätystasolla ja maan talous on saatu kasvu-

uralle”. Hänen mukaansa ”Kreikan sosiaalisia ongelmia väheksymättä” on syytä todeta, että 

”veronkantoa tehostamalla, korruptiota kitkemällä ja tulonjakoa oikaisemalla maa voi itse turvata 

terveydenhoitoa ja perustoimeentuloa kansalaisilleen”. Ryhmäpuheenvuorossa huomautetaankin, 

”ettei Kreikka sentään ole vajonnut kehitysmaan tasolle”.781 

Toisaalta Tuppurainen mainitsee Kreikan tilanteen ”herättäneen innostusta ääriaineksissa” pitkin 

Eurooppaa ja esittää tähän liittyen ”Ranskan Front Nationalin, Espanjan äkkiväärien 

vasemmistolaisten ja monien muiden uskovan, että Euroopan sekasorron aika on tullut”. Kotimaan 

politiikan näkökulmasta Tuppurainen kokee valitettavana, että ”perussuomalaiset ovat liittyneet 

tähän epäpyhään sekakuoroon”. Hän jatkaa perussuomalaisten kritisointia toteamalla, ettei 

puoluetta kiinnosta ”Suomen asioiden hoito” tai ”oppositiovaihtoehtojen tuominen kotimaan 
                                                           
779 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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politiikkaan”, ja sanoo puolueen ”karanneen vastuusta ja jääneen huutelemaan sivusta” kevään 

2011 eduskuntavaaleja seuranneissa hallitusneuvotteluissa. Tuppurainen katsoo perussuomalaisten 

”asettavan vaalitaktiikan etusijalle” myös nykytilanteessa ja huomauttaa, että hallitukseen 

noustessaan puolue joutuisi ”esittämään ja toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka eivät aina olisi 

helppoja”.782 

Kreikan vallitsevan tilanteen kannalta tähdennetään yhtä lailla sitä, että maa vastaa itse omista 

päätöksistään. EU:n ei tältä osin sanota olevan ”pakkoliitto, joka uhkailemalla painostaisi 

jäsenmaansa luopumaan demokraattisilla vaaleilla valitusta politiikasta”. Jos kuitenkin Kreikka 

haluaa pysyä osana euroaluetta, mitä myös Syrizan muodostaman uuden hallituksen viitataan 

kannattavan, korostetaan sen edellyttävän jo tähän mennessä lainaohjelmissa sovittujen sitoumusten 

noudattamista: 

 ”Euroopan unioni on jäsenmaidensa itsenäisyyttä ja demokraattista päätöksentekoa 

 kunnioittava yhteisö. EU ei ole pakkoliitto, joka uhkailemalla painostaisi jäsenmaansa 

 luopumaan demokraattisilla vaaleilla valitusta politiikasta. Tämä koskee Kreikkaa: 

 kreikkalaiset päättävät itse omista asioistaan.” 

 ”Mutta Kreikan hallitus päättää maan suunnasta itse. Se on ilmoittanut haluavansa 

 pitää euron valuuttanaan. Tämän toteutuminen edellyttää, että se pitää kiinni maan 

 aiemmin antamista sitoumuksista.”783 

Tuppurainen muistuttaa EU-maiden oikeuden omaan päätöksentekoon koskevan myös Suomea. 

Tämän suhteen sdp:n korostetaan ”pitäneen arvossa eurooppalaista yhteistyötä ja samaan aikaan 

valvoneen Suomen etua”. Tuppurainen ilmoittaa Suomen valinneen euroalueen vakauden tukemisen 

linjakseen siksi, että ”keskinäisen riippuvuuden maailmassa emme voi elää eristyneenä ja 

yhteisvastuusta irrallaan”. Samalla hän määrittelee kansainvälisten talouskriisien tulevan ”monin 

verroin kalliimmiksi” kriisinhoitoon liittyviin takausvastuisiin verrattuna. Näin ollen 

ryhmäpuheenvuorossa linjataan, että Suomen pitää olla ”mukana tehtäessä päätöksiä euroalueen 

talouden vakauttamisesta” ja olla aina ”ratkaisemassa ongelmia, ei osa ongelmaa”.784 

Tuppurainen muistuttaa, etteivät ”maailmanlaajuisen finanssikriisin vuodet ole menneet kokonaan 

hukkaan”. Hän kertoo ensinnäkin euroalueen kehittäneen ”valmiuksia reagoida pankkisektorin 

ongelmiin ja estää kriisien leviäminen maasta toiseen”. Sijoittajavastuun Tuppurainen puolestaan 

määrittelee olevan nykyisin ”pääperiaate”, jonka hän esittää toteutuneen ”aivan kuten sdp on 

vaatinut”. Euroopan sanotaan kuitenkin yhä tarvitsevan ”laajapohjaista investointien ja työllisyyden 

                                                           
782 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
783 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
784 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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ohjelmaa” sekä parempaa kilpailukykyä. Täten Tuppurainen painottaa, että ”kriisien vatvomisen 

sijaan on nyt katse käännettävä tulevaisuuteen”.785 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Tuppurainen huomauttaa, ”ettei Euroopan ja Suomen tulevaisuus 

ole toivoton”. Hän esittää ”meillä olevan monipuolista osaamista ja vakaat markkinat” ja viittaa 

lisäksi EKP:n harjoittaman rahapolitiikan ”torjuvan deflaatiouhkaa ja edistävän eurovaluutan 

kurssin asettumista myös Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä tukevalle tasolle”. 

Eurojäsenyyden Tuppurainen puolestaan ilmoittaa ”tarjoavan enemmän mahdollisuuksia kuin 

uhkia” ja määrittelee täten euron sopivan niin Euroopalle kuin Suomelle.786 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Rkp:n ryhmäpuheenvuoron esitti Mats Nylund. Puheenvuoronsa aluksi Nylund toteaa, että Timo 

Soinia voidaan onnitella päätöksestä jättää välikysymys hetkellä, jolloin kaikkien katseet ovat 

Kreikassa ja koko Eurooppa odottaa, minkälaisen poliittisen linjan Syriza maan uutena 

johtopuolueena tulee ottamaan. Hän kuitenkin huomauttaa perussuomalaisten eurokriisistä 

esittämässä analyysissa ”olevan edelleen jälkiviisauden makua”. Tämän suhteen Nylund tähdentää, 

että vaikkei euroryhmän tähänastista tukipolitiikkaa olekaan sinänsä syytä kutsua menestystarinaksi, 

ei perussuomalaisilla ole osaltaan ollut minkäänlaisia pyrkimyksiä selvittää, mitkä olisivat olleet 

seuraukset, jos Suomi olisi puolueen aikaisempien ehdotusten mukaisesti äänestänyt kaikkia 

tukipaketteja vastaan. Nylund itse määrittelisi tämän merkinneen ”selän kääntämistä Euroopalle ja 

sen ongelmille”.787 

Ryhmäpuheenvuorossa katsotaankin, ”etteivät sisäänpäin kääntyminen ja eristäytyminen ole 

mikään hedelmällinen poliittinen vaihtoehto”. Näin ollen rkp:n eduskuntaryhmän ilmoitetaan 

olevan sitä mieltä, että Suomen tulee olla mukana niillä areenoilla, joilla päätöksiä tehdään. Samalla 

Nylund painottaa, ettei vapaaehtoinen jättäytyminen päätöksenteon ulkopuolelle tilanteessa, jossa 

on vaikeita ongelmia ratkaistavana, johda mihinkään. Tosin hän perussuomalaisiin viitaten 

mainitsee aina olevan jälkikäteen mahdollista ”istua vaalimökissä ja todeta ’mitäs me sanoimme’”. 

Perussuomalaisten osalta Nylund lisäksi huomauttaa, ettei puolueen päätös oppositioon 

                                                           
785 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
786 Edustaja Tytti Tuppurainen (sdp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
787 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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menemisestä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa tulleen voiton jälkeen ole osoittautunut miksikään 

”menestyskonseptiksi”.788 

Vaikka perussuomalaisten suhtautumista kriisinhoitoon yhtäältä arvostellaan, myönnetään puolueen 

eurokriisin torjuntatoimista esittämän kritiikin olevan osin myös aiheellista. Nylund toteaa olevan 

totta, että ”eurokriisi on syventynyt sen vuoksi, ettei heti aluksi noudatettu no bail-out -periaatetta”, 

ja asettaa samalla kyseenalaiseksi sen, ”hoidettiinko kokonaisuus parhaimmalla mahdollisella 

tavalla” keväällä 2010, jolloin Kreikalle myönnettiin maan ensimmäinen lainaohjelma. Hän 

kuitenkin muistuttaa, että tuolloin päätöksiä tehtäessä vallitsi ”todellinen uhkakuva Kreikan kriisin 

tuhoisasta leviämisestä muihin euromaihin” paria vuotta aikaisemmin koetun Lehman Brothersin 

romahduksen jälkeisen finanssikriisin vuoksi: 

 ”Emme sano, että perussuomalaisten eurokriisin hoitoon kohdistamassa arvostelussa 

 ei olisi lainkaan perää. On totta, että eurokriisi on syventynyt sen vuoksi, ettei heti 

 aluksi noudatettu no bail-out -periaatetta. Syystäkin voidaan kysyä hoidettiinko 

 kokonaisuus parhaimmalla mahdollisella tavalla tilanteen ollessa akuutti vuonna 2010, 

 jolloin Kreikka sai ensimmäiset hätälainansa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että vain 

 pari vuotta aiemmin, Lehman Brothersin jälkeen koetun finanssikriisin vuoksi 

 uhkakuva Kreikan kriisin tuhoisasta leviämisestä muihin euromaihin oli 

 todellinen.”789 

Yhtä lailla Nylund sanoo ”historiankirjoituksesta oikean kuvan saamiseksi” olevan syytä korostaa 

sitä, että ”järjestettyään nopeasti tukipaketit Kreikalle”, on Eurooppa toiminut ”määrätietoisesti 

kestävien, nimenomaisen sijoittajanvastuun sisältävien kriisimekanismien luomiseksi, joilla 

pyritään suojaamaan tavallisia eurooppalaisia veronmaksajia”.790 

Nylund ottaa kantaa myös pankkiunionin muodostamiseen kertomalla sen tarkoituksena olevan, että 

”pankit selviävät samoista selkeistä vaatimuksista siitä riippumatta, missä euromaassa ne 

toimivat”. Niin ikään pankkien valvonnan viitataan olevan nykyisin EKP:n vastuulla kansallisten 

viranomaisten sijaan, mikä ratkaisuna määritellään ”hyväksi tulokseksi”.791 

Jäsenmaiden velkaantumisen suhteen Nylund puolestaan ilmoittaa rkp:n eduskuntaryhmän 

”haluavan selkeästi todeta, että kaikkien jäsenmaiden on itse vastattava omista veloistaan”. 

Kreikan kohdalla hän tähdentää, että vaikka maan ”vaalikeskustelun sävy oli toinen”, tulisi 

Suomessa silti kuunnella myös ”tervehenkisiä ja päteviä ekonomisteja kuten Sixten Korkmania ja 

                                                           
788 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
789 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
790 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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Jaakko Kianderia”. Korkmanin ja Kianderin viitataan tässä yhteydessä sanoneen, että ”vaikka 

Kreikan velkataakka näyttääkin mahdottomalta, se ei kuitenkaan todellisuudessa ole sitä 

edellyttäen, että aikaa käytetään Kreikan talouden vahvistamiseen”.792 

Näitä neuvoja myös Stubbin hallituksen esitetään noudattavan. Suomen kansallisen linjan ja 

kriisinhoidon jatkotoimien kannalta on Nylundin mukaan selvää, että ”meidän pitää olla mukana, ja 

tietenkin keskustella asioista”. Kreikan kohdalla hän kuitenkin linjaa, ettei maan lainoja pidä antaa 

anteeksi. Samalla Nylund muistuttaa, ettei maan tarvitse jo aiemmin tehtyjen päätösten perusteella 

lyhentää lainojaan useaan vuoteen. Sen sijaan vastauksen siihen, ”olisiko vielä lisäksi olemassa 

jokin tapa helpottaa Kreikan kansan ahdinkoa”, hän katsoo jäävän nähtäväksi.793 

Kreikan poliittiseen tilanteeseen liittyen ryhmäpuheenvuorossa todetaan, että maan uusi 

valtiovarainministeri Gianis Varoufakis ei ole toistaiseksi vakuuttanut väittäessään, ettei Kreikka 

halua uutta tukipakettia. Varoufakisin kerrotaan ”tekevän valitettavasti asiat itselleen liian 

helpoiksi” sanoessaan Kreikan kykenevän velkojensa hoitoon ainoastaan sitä kautta, että olot 

maassa saadaan ensiksi niin siedettäviksi, että kasvua on mahdollista saavuttaa. Nylund sitä vastoin 

korostaa Kreikan tarvitsevan sekä oikeudenmukaisempaa sisäpolitiikkaa että korruption 

poistamista. Selkeänä lähtökohtana hän määrittelee olevan edelleen sen, että ”kreikkalaiset itse 

tulevat rakentamaan uuden yhteiskuntansa”.794 

Ryhmäpuheenvuoron lopuksi Nylund ennakoi Kreikalle myönnettyjen tukipakettien nousevan esille 

myös tulevissa kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Hän esittää olevan silti toivottavaa, ettei 

keskustelu pyörisi ainoastaan sen ympärillä, kuinka paljon Kreikan mahdollinen romahdus tulisi 

maksamaan suomalaisille. Vaikka kansallisen näkökulman painottuminen kriisistä keskusteltaessa 

koetaan sinänsä ymmärrettäväksi, ilmoitetaan rkp:n eduskuntaryhmän toivottavan tervetulleeksi 

myös muita tasoja koskevan laajemman keskustelun. Nylund linjaakin, että suomalaisten tulisi 

omalla asiantuntemuksellaan osallistua keskusteluun, jossa ”ei ajatella vain omaa etua, vaan 

arvioidaan yhtä lailla sitä, millä politiikalla kaikki euromaat voidaan parhaiten nostaa 

finanssikriisistä kasvuun”.795 

  

                                                           
792 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
793 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
794 Edustaja Mats Nylund (rkp), ryhmäpuheenvuoro, PTK 148/2014 vp. 
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Suomen Kristillisdemokraatit 

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron esitti Sauli Ahvenjärvi. Tähänastisen kriisinhoidon 

osalta Ahvenjärvi perustelee niin Kreikan kuin muidenkin euroalueen kriisimaiden auttamisen 

johtuneen siitä, että vallitsi ”ilmeinen vaara koko euroalueen laajuisen pankkikriisin syntymisestä”, 

joka olisi toteutuessaan tullut myös Suomelle ”hyvin kalliiksi”. Muissa kriisimaissa tilanteen 

määritellään sittemmin kehittyneen myönteisesti, mutta sitä vastoin Kreikassa kriisistä toipumisen 

esitetään olleen hitaampaa sekä talouden tervehdyttämisen nykyisellään vielä kesken.796 

Kreikkalaisten tyytymättömyyden olojen heikkenemistä kohtaan Ahvenjärvi toteaa ”kanavoituneen 

vasemmistolaisen Syrizan vaalivoitoksi” maan parlamenttivaaleissa, ja viittaa puolueen ”lupailleen 

äänestäjille velkojen anteeksi antamista”. Ahvenjärvi kuitenkin huomauttaa, ”ettei ilmaista rahaa 

ole olemassa”, ja että ”velan anteeksi antaminen tarkoittaisi, että velka siirtyisi velanantajien 

maksettavaksi”. Samalla hän muistuttaa, että ”meille on kuitenkin vakuutettu, että saamme 

lainaamamme rahat aikanaan takaisin”. Näin ollen Ahvenjärvi linjaa, että ”eettisenä ohjeena tulee 

olla rehellisyydestä kiinni pitäminen ja pyrkiminen siihen, mikä parhaiten auttaa suomalaisia ja 

kreikkalaisia”. Vallitsevassa tilanteessa kreikkalaisten kannalta sanotaan olevan parasta, että Syriza 

laittaisi lupaustensa mukaisesti maassa korruption kuriin ja veronmaksun toimimaan. Tämän 

ilmoitetaan olevan niin kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän kuin myös EU:n, EKP:n ja IMF:n 

muodostaman troikan toive.797 

Kreikan velkatilanteen kohdalla Ahvenjärvi kiinnittää niin ikään huomiota maalle jo aiemmin 

myönnettyihin velkahelpotuksiin. Hän korostaa ensinnäkin Kreikan muilta jäsenmailta saamien 

lainojen sisältävän ”mittavan korkoedun”, kun niitä verrataan vapailla markkinoilla määräytyvään 

korkotasoon. Tämän ohessa Kreikan ERVV:n kautta saamien lainojen mainitaan olevan 

lyhennysvapaita siten, että maan ”ei tarvitse käytännössä maksaa ERVV:lle mitään ennen vuotta 

2023”. Ahvenjärvi painottaakin, ettei kyseisten lainojen koroissa ”todellakaan ole alennusvaraa 

eikä -tarvetta”. Myöskään Kreikan lainojen takaisinmaksuajan pidentämisellä hän ei näkisi olevan 

merkittäviä vaikutuksia moneen vuoteen. Ryhmäpuheenvuorossa Ahvenjärvi esittää lisäksi 

vaatimuksen siitä, että ”korkoja säätelevän markkinamekanismin tulisi antaa toimia”, jolloin hänen 

mukaansa jokaisen EU-maan korkotaso olisi kytköksissä siihen, kuinka vastuullisesti maa 

talouttaan hoitaa: 
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 ”Korkoja säätelevän markkinamekanismin tulisi antaa toimia: mikäli EU:n jäsenmaa 

 ei hoida talouttaan vastuullisesti, sen korkotaso nousee. Viime huhtikuussa [2014] 

 Kreikka sai vapailta markkinoilta 5 vuoden lainaa 3 miljardia euroa hieman alle 5 

 prosentin korkotasolla. Tähän verrattuna Kreikalla on mittava korkoetu muilta 

 jäsenmailta saamissaan lainoissa. Kahdenvälisten lainojen korko on tällä hetkellä noin 

 0,5 prosenttia. Lisäksi näissä lainoissa on lyhennysvapaa 10 vuoden jakso.” 

 ”ERVV lainaa Kreikalle samalla hinnalla kuin itse saa lainaa, eli korko on alle 2 

 prosenttia. Lisäksi ERVV-lainat ovat lyhennysvapaita vuoteen 2022 asti. Kun myös 

 korot on pääomitettu tuonne asti, Kreikan ei tarvitse käytännössä maksaa ERVV:lle 

 mitään ennen vuotta 2023. Kreikan korkomenot mittavista kahdenvälisistä ja ERVV-

 lainoista ovat tällä hetkellä yhteensä ainoastaan noin 0,3 miljardia euroa vuodessa. 

 Näissä koroissa ei mielestämme todellakaan ole alennusvaraa eikä -tarvetta. […] 

 takaisinmaksuajan pidentämisellä ei liioin ole vaikutusta moneen vuoteen.”798 

Ahvenjärvi jatkaa tähdentämällä ”hyvin hoidetun julkisen talouden ja toimivan yhteiskunnan, jossa 

on kohtuullinen koulutus- ja palkkataso, houkuttelevan myös yrityksiä sijoittamaan”. Hän kuitenkin 

huomauttaa, ettei tätä voida saavuttaa ”höllentämällä talouskuria ja lisäämällä julkisia menoja”. 

Mikäli näin yhä kuvitellaan, ollaan tällöin Ahvenjärven mukaan ”samanlaisessa itsepetoksessa, 

joka tämän kriisiin aiheutti”.799 

Syrizan sanotaan täten tekevän Kreikassa ”parhaan palveluksen omalle kansalleen ja koko 

Euroopalle”, mikäli se lähtee määrätietoisesti kehittämään maasta ”luotettavaa investointikohdetta, 

jonne yritysten on helppoa ja kannattavaa investoida”. Tosin Ahvenjärvi ilmoittaa ”opetuksen 

Kreikasta olleen se, että tervehdyttävä ja hyödyllinenkin talousremontti voi olla poliittisesti erittäin 

vaikeasti toteutettavissa”, ja arvioi tämän pohjalta, ettei ”syvälle käyvä kulttuurinen muutos tapahdu 

helposti eikä nopeasti”.800 

Ryhmäpuheenvuorossa nostetaan esille myös Kreikan taloushistoria, minkä ei tässä yhteydessä 

todeta ”mairittelevan” maata. Ahvenjärvi viittaa ensinnäkin tutkimukseen, jonka mukaan Kreikka 

on ollut ”yli puolet liki kaksisataavuotisen itsenäisyytensä ajasta osittaisessa tai täydellisessä 

defaultissa eli kykenemätön hoitamaan velkojaan”. Tämän suhteen hän huomauttaa, ettei yksikään 

Pohjoismaista ole ollut historiansa aikana vastaavassa tilanteessa. Näin ollen Ahvenjärvi katsookin 

eurokriisin ”osoittaneen konkreettisella tavalla sen, että kulttuurieroja pohjoisen ja etelän välillä ei 

pidä aliarvioida”. Kriisin esitetään samalla tuoneen ”tervettä realismia” niin euroalueen kuin 

laajemmin Euroopan integraation tulevaisuutta koskevaan keskusteluun: 
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 ”Nykyisen Kreikan taloushistoria ei ole mairitteleva. Muun muassa historian 

 talouskriisejä käsittelevän, jo klassikoksi nousseen tutkimuksen ’This Time Is 

 Different’ mukaan Kreikka on yli puolet liki kaksisataavuotisen itsenäisyytensä ajasta 

 ollut osittaisessa tai täydellisessä defaultissa eli kykenemätön hoitamaan velkojaan. 

 […] Pohjoismaista yksikään ei ole missään historiansa vaiheessa ollut defaultissa.” 

 ”Eurokriisi onkin osoittanut konkreettisella tavalla sen, että kulttuurieroja pohjoisen ja 

 etelän välillä ei pidä aliarvioida. Tämä on tuonut tervettä realismia myös keskusteluun 

 euroalueen ja EU:n integraation tulevaisuudesta.”801 

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Ahvenjärvi myöntää kreikkalaisten ”joutuneen kantamaan 

talouskriisin johdosta raskaan kuorman” ja olevan siten aiheesta tyytymättömiä. Hän kuitenkin 

tekee selväksi, ettei maalla ole vallitsevassa tilanteessa muita vaihtoehtoja kuin ”uudistaa 

rakenteitaan, panna korruptio kuriin ja saada veronmaksu toimimaan”. Mikäli Kreikka jättäisi 

Syrizan johdolla velkansa maksamatta, seuraisi siitä Ahvenjärven mukaan maan ”ajautuminen 

täyteen konkurssiin”. Myös Kreikan irtautumisen euroalueesta tai EU:sta esitettäisiin koituvan 

maalle kalliiksi: ”Irtautuako eurosta? Silloin euroissa otetut velat tulisivat entistä suuremmiksi, kun 

valuutta devalvoituu. Irtautuako EU:sta? Silloin nettosaaja Kreikka menettäisi yli 10 miljardin EU-

tuet vuodessa.”802 

Toisaalta Ahvenjärvi toteaa, että Kreikan ”poliittisen koneiston kyky – ja ajoittain myös halu – 

toteuttaa tarvittavat sopeutukset on jättänyt toivomisen varaa”. Täten hän ilmoittaa tulevien 

kuukausien näyttävän, tuleeko Kreikka Syrizan johdolla ”etenemään vastuullisella uudistusten 

tiellä” vai ajautuuko maa vaihtoehtoisesti entistä pahempaan kriisiin.803 

Luottamusäänestys välikysymyksen johdosta 

Luottamusäänestyksessä oli puhemiehen ehdotusta vastassa luvuissa 8.4.2. ja 8.4.4. mainitut Soinin, 

Pekkarisen ja Arhinmäen ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta Stubbin hallitukselle. Näiden 

ehdotusten lisäksi oli Muutos 2011 -eduskuntaryhmän edustaja James Hirvisaari jättänyt 

keskustelussa oman ehdotuksensa epäluottamuslauseeksi804. Kyseinen ehdotus oli tosin rauennut jo 

ennen äänestystä, koska ei ollut saanut osakseen vaadittavaa kannatusta muilta edustajilta. 

Siinä missä Pekkarisen ehdotuksessa tyydyttiin ilmaisemaan lyhyesti, ettei hallitus nauti 

eduskunnan luottamusta, otettiin Soinin ja Arhinmäen ehdotusten sanamuodoissa samalla 
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laajemmin kantaa harjoitettuun kriisipolitiikkaan. Soinin ehdotuksessa eurokriisin hoidon 

kritisoitiin olleen virheellistä niin Stubbin hallituksen kuin sen edeltäjienkin kausilla. Niin 

epäonnistuneen politiikan jatkamisesta, kansallisten vastuiden kasvattamisesta kuin sääntöjen 

noudattamatta jättämisen sallimisesta esitettiin koituneen kriisinhoidossa Suomelle merkittävää 

taloudellista haittaa. Arhinmäen ehdotuksessa puolestaan Stubbin hallituksen ajaman 

talouspolitiikan ei katsottu tukevan talouden kasvua ja työllisyyttä Suomessa, kuten ei myöskään 

Kreikassa. Ehdotuksessa asetuttiin siten kannattamaan elvyttävää politiikkaa leikkausten sijaan. 

Kolmesta ehdotuksesta äänestettiin lopulta puhemiehen ehdotusta vastaan asetettavaksi Soinin 

ehdotus, jonka puhemiehen ehdotus voitti ratkaisevassa äänestyksessä äänin 97–81 varmistaen täten 

luottamuksen Stubbin hallitukselle. 
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9. ANALYYSIN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Välikysymysaineistosta muodostetaan seuraavaksi esitys analyysissa ilmenneistä eurokriisin selitys- 

ja ratkaisumalleista sekä näiden mahdollisista muutoksista vuosina 2011–2015 tarkastelemalla 

puoluekohtaisesti argumentaation rakentumista välikysymyksissä ja ryhmäpuheenvuoroissa luvussa 

7. asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta: 

 1. Mitä syitä esitetään eurokriisin puhkeamiselle ja mitkä seikat määritellään 

 toisaalta ongelmiksi vallitsevassa tilanteessa? 

 2. Mitä poliittisia tavoitteita tilanteessa asetetaan? Mitä arvoja, instituutioita ja 

 sitoumuksia on nähtävissä asetettujen tavoitteiden taustalla? 

 3. Mitä käytännön toimenpiteitä vaaditaan eurokriisin ratkaisemiseksi? Miten 

 kyseisiä toimia perustellaan? 

 4. Entä jos näin ei toimita; mitä mahdollisia uhkakuvia esitetään?  

 5. Onko puolueiden kannanotoista havaittavissa merkittäviä linjanmuutoksia vai 

 ovatko eurokriisiä koskevat linjaukset selitysmalleineen pysyneet pääpiirteissään 

 muuttumattomina ja johdonmukaisina vuosien 2011–2015 tarkasteluvälillä?  

Analyysin yhteenvedossa puolueiden ryhmäpuheenvuoroissa ja välikysymysteksteissä esittämät 

kannanotot on jaoteltu puolueittain omiksi alaluvuikseen, minkä jälkeen johtopäätösluvussa 9.2. 

kootaan yhteen tutkielman keskeisiä havaintoja puolueiden kriisidiskursseista, tavasta puhua ja 

esittää eurokriisi ilmiönä. Samalla tarkastellaan laajemmin hallitus-oppositio-akselin näkökulmasta 

ja valtioneuvoston vastausten pohjalta, minkälaisena jatkumona Suomen politiikka kriisinhoidossa 

on pääpiirteissään näyttäytynyt eri hallitusten kausilla. 

9.1. Eduskuntapuolueiden eurokriisistä esittämät selitys- ja 

ratkaisumallit 

9.1.1. Kansallinen Kokoomus 

Tutkimusaineisto käsitti kokoomuksen kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on ollut vuosina 

2011–2015 yhtäjaksoisesti hallitusvastuussa. 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoroille on ollut tyypillistä, että niin eurokriisin kuin yksittäisten 

kriisimaiden ahdingon taustalla olevien syiden käsittely on jätetty suhteellisen vähäiselle huomiolle. 

Tästä selkeimpänä poikkeuksena voidaan nostaa esille Kreikan taloustilanteen kommentointi, miltä 

osin puolue on kritisoinut maata sen aiemmin harjoittamasta ”holtittomasta” taloudenpidosta. 
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Kokoomus on todennut Kreikan kärsivän lisäksi korruptiosta, veronkannon tehottomuudesta sekä 

ennen kaikkea kilpailukyvyn heikkoudesta, minkä on määritelty olevan maan ongelmista 

perimmäisin. Myös Kyproksen aiemmat toimet ovat saaneet moitteita, sillä puolue sanoo maan 

toimineen ”rahanpesulaitoksena”. Kyproksen lainoitustarpeen kriisinhoidossa ilmoitetaan kuitenkin 

olleen sinänsä vain seurausta Kreikan kohdalla aiemmin toteutetuista velkajärjestelyistä. Sen sijaan 

tarkempien syiden määrittely Irlannin, Portugalin ja Espanjan talousongelmien taustalla tullaan 

sivuuttaneeksi käytännössä täysin. Kriisin varhaisessa vaiheessa vuonna 2011 puolue tulee kylläkin 

maininneeksi yleisesti ottaen ongelmina maiden velkaantumisen, väestön ikääntymisen, julkisen 

talouden epätasapainon ja puutteet eläkejärjestelmien sekä rahoitussektorin valvonnassa, mutta 

mitään yksittäistä maata ei nosteta tästä esimerkiksi. 

Kriisinhoidossa kokoomuksen ilmoittamat tavoitteet ovat kytkeytyneet etenkin vuosina 2011–2013 

vahvasti vakauden käsitteen ympärille, sillä puolue on korostanut useaan otteeseen vakauden 

ylläpitämisen tärkeyttä niin Suomen kuin Euroopan taloudessa. Euroopan ja varsinkin euroalueen 

rahoitusvakauden säilyttämisellä on esitetty olevan ratkaiseva merkitys Suomen talouden 

menestyksen, kansalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamisen kannalta. Suomalaisten 

työpaikat, hyvinvointi ja kansantalouden kasvu onkin asetettu kokoomuksen linjassa selkeästi 

perimmäisiksi tavoitteiksi, ja puolue on korostanut hallituksen politiikan kriisinhoidossa olleen 

vastuullista ja palvelleen juuri näitä päämääriä. Työllisyyskysymykset ja työpaikkojen turvaaminen 

ovat toistuneet yleisinä teemoina kokoomuksen kannanotoissa kautta linjan, mutta vuonna 2015 

puolue on lisäksi esittänyt aiempiin ryhmäpuheenvuoroihinsa nähden uutena linjauksena euroalueen 

tarvitsevan etenkin työmarkkinoiden joustavoittamista ja työn tarjonnan lisäämistä. 

Kokoomus on niin ikään puhunut verojärjestelmän toimivuuden, julkisen sektorin tehokkuuden, 

korruption poistamisen sekä taloussektoria koskevien tiukempien yhteisten sääntöjen ja valvonnan 

puolesta. Vaikka tässä yhteydessä Kreikan tila on useasti nostettu päällimmäiseksi huolenaiheeksi, 

on yhtä lailla koko Euroopan painotettu tarvitsevan rakenteellisia uudistuksia. 

Kansainväliseen yhteistyöhön kokoomus on suhtautunut hyvin myönteisesti ja muistuttanut tältä 

osin Suomen hyötyneen Euroopan integraation onnistumisista huomattavasti. Tosin Suomen 

mainitaan myös kärsineen joistakin EU:n ja euron epäonnistumisista, mutta näitä ei kuitenkaan olla 

eritelty sen tarkemmin. Suomi määritellään lähtökohdiltaan pieneksi, syrjäiseksi ja taloudeltaan 

vientivetoiseksi maaksi, joka kuuluu integraation voittajiin ja jonka menestys on jatkossakin 

vahvasti riippuvaista kansainvälisestä yhteistyöstä ja Euroopan kehityksestä. Lisäarvon Suomelle 

esitetään tulevan maailman suurimmista sisämarkkinoista, ulkomaankaupasta sekä tiiviistä siteistä 
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muihin maihin. Niin ikään Suomen kulttuurinen yhteys läntiseen Eurooppaan määritellään tiiviiksi 

ja EU nimetään keskeisimmäksi turvallisuuspoliittiseksi foorumiksi. Myös euron suojelemisen on 

linjattu olevan kansallisen edun mukaista. Eurojäsenyyden ilmoitetaankin toimineen turvallisuutta 

ja vakautta lisäävänä ratkaisuna sekä tuoneen Suomelle sen historian vakaimman valuutan. 

Kriisin ratkaisutoimissa kokoomus on tähdentänyt vuonna 2011 kansallisten talouksien 

vahvistamisen tärkeyttä ja lisäksi Suomen kannalta sitä, ettei haavoittuvuudelta kansainvälisille 

talouskriiseille voida jatkossakaan välttyä ja ettei kotimaan taloutta kyetä turvaamaan pelkillä 

kansallisilla toimilla. Vaikka elvytyksen todetaan estäneen työttömyyttä kasvamasta aikaisemman 

globaalin talouskriisin yhteydessä vuonna 2008, painottaa puolue vuoden 2011 tilanteessa 

kannattavansa silti ennen kaikkea talouskuria ja vastuullista taloudenpitoa. Kokoomus ilmoittaa 

aiemmista kriiseistä otetun opiksi kriisinhoidossa ja pysyvän vakausjärjestelmän suunnittelun 

olevan jo käynnissä kriisien ehkäisemiseksi jatkossa. Sijoittajien ja pankkien vastuun huonoista 

luototuspäätöksistään kerrotaan sisältyvän keskeisenä elementtinä uuteen järjestelmään. Tämän ei 

silti sanota vielä yksin riittävän, vaan pitkäaikaisen vakauden ja vaurauden esitetään syntyvän 

Euroopassa vasta kilpailukyvyn ja talouden vastuullisen hoitamisen pohjalta. Jäsenmaille vaaditaan 

asetettavaksi yhteisiä tavoitteita ja koordinaatiota, jotta vakautta Euroopassa saataisiin vahvistettua 

siinä määrin, ettei yksittäisen jäsenmaan ongelmista aiheutuisi enää tulevaisuudessa haittoja muille 

maille. Vuonna 2011 laajalti puhuttaneen talouspolitiikan koordinointia ja kilpailukykyä 

käsittelevän euroa koskevan sopimuksen suhteen kokoomus tosin tähdentää, ettei sopimus tule 

kaventamaan kansallista päätösvaltaa. 

Myös vuonna 2012 puolue linjaa kannattavansa osallistumista kaikkiin eurooppalaisella tasolla 

toteutettaviin järjestelyihin, joilla suojellaan työpaikkoja, talouskasvua ja kansalaisten hyvinvointia 

Suomessa. Samalla korostetaan, ettei yhtäkään ratkaisuesitystä tulisi suoralta kädeltä hylätä, vaan 

suomalaisten etua tulisi arvioida kaikkien vaihtoehtojen kohdalla, olipa kyse mahdollisista maiden 

yhteisistä joukkovelkakirjoista, pankkiunionista tai talouspoliittisen koordinaation tiivistämisestä. 

Jäsenmaiden talouksia vakauttavien rakenteellisten uudistusten, toimivampien sisämarkkinoiden ja 

vapaakaupan esitetään joka tapauksessa olevan tarpeen talouskasvun saavuttamiseksi. Vuonna 2013 

Kyproksen kriisinhoidossa kokoomus puolestaan painottaa maalle myönnetyn tukipaketin tulleen 

hyväksytyksi siihenastisista tukitoimista ankarimmilla ehdoilla ja että Kypros myös kantaa oman 

vastuunsa. Pankkitalletuksiin tehtävien leikkausten, valtion omaisuuden yksityistämisen sekä maan 

rahoituslaitosten saneerauksen ja pääomittamisen esitetään supistavan rahoitussektoria ja 

toteuttavan sijoittajavastuuta. Kyproksen kerrotaan niin ikään menettävän tulevien veronkorotusten 
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myötä asemansa veroparatiisina, minkä ohessa rahanpesu- ja veronkiertoepäilyt luvataan selvittää 

perusteellisesti. Sääntöjen ja valvonnan vakuutetaan estävän vastaavan toiminnan jatkossa. 

Vuonna 2015 kokoomus taas myöntää, että siihenastisen kriisinhoidon aikana on jouduttu tekemään 

vaikeita ratkaisuja ja että päätöksiä on toisinaan tehty nopeassa aikataulussa sekä vajavaisin tiedoin. 

Tällöin ei puolueen mukaan kukaan ole voinut ennalta tietää päätösten tarkkoja vaikutuksia tai 

markkinoiden reaktioita. Samalla kuitenkin korostetaan, että kaikesta tästä huolimatta on kriisiä silti 

täytynyt hoitaa. Muilta osin huomio on jälleen Kreikassa, jossa valtaan nousseen Syrizan 

vaalilupauksista tulisi kokoomuksen mukaan unohtaa suurin osa. Maan verokertymän kerrotaan 

olevan riittämätön edes nykymenojen kattamiseen, mutta Syrizan viitataan silti luvanneen lopettaa 

säästöt ja lisätä menoja. Kokoomus tähdentää, etteivät taloudelliset realiteetit väisty ideologian 

tieltä ja edellyttää täten, että myös uuden hallituksen on jatkettava talousuudistuksia sovittujen 

ehtojen mukaisesti, jotta maa saa palautettua markkinaehtoisen rahoitusasemansa. Vaikka 

uudistusten sanotaan olevan vielä laajalti kesken, ilmoitetaan Kreikan jo tehneen paljon taloutensa 

pelastamiseksi ja kasvun käynnistyneen jälleen. Työttömyyden todetaan olevan yhä hälyttävän 

korkea, mutta tämän katsotaan toisaalta merkitsevän suurta kasvupotentiaalia, mikäli maa saa 

työmarkkinansa toimiviksi ja julkisen taloutensa kuntoon. 

Kreikan ero eurosta ei sitä vastoin toisi toteutuessaan kokoomuksen mukaan tilanteeseen 

parannusta. Puolue korostaa, ettei kilpailukyvyn rakentaminen kansallisen valuutan devalvoinnin 

kautta ole mahdollista pitkällä aikavälillä, ja viittaa myös Suomessa olevan tästä kokemusta 

markka-aikana toteutetuista devalvoinneista. Kokoomus niin ikään ilmoittaa Kreikan nykyisten 

lainaehtojen olevan jo moninkertaisesti lievemmät kuin mitä olisi markkinaehtoista rahoitusta 

haettaessa ja ettei niihin tehtävillä helpotuksilla olisi vaikutusta maan lyhyen tähtäimen 

rahoitusasemaan. Samalla linjataan, ettei Kreikan velkoja tule antaa anteeksi. Kokonaiskuvan 

kannalta tilanne, jossa Kreikan reaalitalous on palannut raiteilleen ja maan julkinen talous kykenee 

selviämään jälleen velvoitteistaan, määritellään parhaaksi tulevaisuuden skenaarioksi niin maan 

itsensä kuin Suomen Kreikka-lainojen näkökulmasta. Tämä ei kokoomuksen mukaan kuitenkaan 

ole saavutettavissa ”millään keinotekoisella elvytyksellä” tai lainaehtoihin tehtävillä huojennuksilla. 

Kriisinhoitoon liittyvien uhkakuvien osalta kokoomus on eurokriisin alkuvuosina varoitellut vuoden 

2008 kaltaisen globaalin finanssikriisin toistumisen riskistä Euroopassa. Vuonna 2011 Kreikan ja 

Irlannin tukemisen perustellaan olleen välttämätöntä siksi, että vastaavanlainen talouslama olisi 

voinut iskeä uudelleen, mikäli maiden tarvitsemat lainoitusjärjestelyt olisi jätetty toteuttamatta. 

Etenkin Kreikan kohdalla konkurssiin ajautumisen todetaan olleen aikanaan jo häämöttämässä. 
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Kokoomuksen mukaan tällainen kokonaisen valtion päätyminen velkajärjestelyyn olisi ”kaikella 

todennäköisyydellä” johtanut uuteen taantumaan, jota Suomi ja muu EU eivät olisi enää kestäneet. 

Myös vuonna 2012 puhe suunnataan uhkien suhteen aiempaan finanssikriisiin ja erityisesti Lehman 

Brothersin konkurssiin, minkä esitetään johtaneen luottamuksen häviämiseen rahoitusmarkkinoilla 

ja lopulta luottolamaan. Suomen taloudelle viitataan aiheutuneen tästä kymmenien miljardien 

menetykset verotulojen vähenemisen ja eläkerahastojen arvonlaskun myötä. Tuolloisessa tilanteessa 

Espanjan tukemisen tärkeyttä korostetaan vielä entisestään, sillä maan talouden huomautetaan 

olevan lähes kaksi kertaa niin suuri kuin aiemmin tukea saaneiden Kreikan, Irlannin ja Portugalin 

taloudet yhteensä. Tämän nojalla kokoomus katsookin ”jokaisen ymmärtävän”, kuinka vakavat 

seuraukset Espanjan kaatumisella olisi. Tosin Euroopassa harjoitettuun kriisipolitiikkaan todetaan 

sisältyvän yhtä lailla riskejä. Näiden painotetaan olevan silti pahimmankin epäonnistumisen 

tapauksessa kohtuullisia verrattuna niihin riskeihin, joita tuolloin oppositiossa olleiden 

perussuomalaisten ja keskustan sanotaan olevan ilmeisen valmiita ottamaan ”antaa mennä vaan” -

politiikallaan. Etenkin perussuomalaisia syytetään siitä, ettei puolue suostu julkisesti kertomaan, 

mitä riskejä eurosta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä irtautuminen todella merkitsisi Suomen 

tulevaisuuden kannalta. 

Vuonna 2013 mainitut uhkakuvat liittyvät Kyproksen pankkisektoriin, jonka sanotaan olevan 

kooltaan niin suuri, että kyproslaisten pankkien ajautuminen maksukyvyttömiksi merkitsisi samalla 

Kreikan ja ennen pitkää muidenkin ”etelän maiden” aseman muuttumista epävarmaksi 

rahoitusmarkkinoilla. Epävarmuuden taas määritellään olevan ”myrkkyä” markkinoille, mikä 

kohotessaan muodostaa vaaran koko rahoitusjärjestelmän hyytymisestä. Mikäli näin käy, iskee lama 

kokoomuksen mukaan tuntuvasti myös Suomeen. Hallituksen euroa tukevan politiikan korostetaan 

toistaiseksi estäneen tilanteen kärjistymisen hallitsemattomaksi, mutta samalla huomautetaan, ettei 

kukaan vielä tiedä, onko kriisiltä todella lopullisesti vältytty. Kokoomus päätyy kuitenkin 

toteamaan olevan helppoa yhtyä näkemykseen siitä, ettei eurokriisi ole suurin Suomea kohtaavista 

uhkista. Sen sijaan sitä, mitä nämä vakavammat uhkat mahdollisesti ovat, ei tarkemmin määritellä. 

Vuonna 2015 esitetyt uhkakuvat puolestaan kytkeytyvät pääosin spekulaatioihin Kreikan euroeron 

mahdollisuudesta. Mikäli Kreikka eroaisi euroalueesta ja jättäisi sopeutusohjelmansa, merkitsisi se 

kokoomuksen mukaan maan joutumista entistä radikaalimman talouskurin eteen tämän hakiessa 

markkinaehtoista rahoitusta. Puolue niin ikään toteaa, ettei edes IMF olisi enää kiirehtimässä 

uudelleen avuksi irtautumispäätöksen jälkeen. Kreikan velkojien aseman kannalta taas 

tähdennetään, että ero eurosta merkitsisi maan velkojen välitöntä leikkausta ja uudelleenjärjestelyä. 

Syrizan lupausten kerrotaan jo valmiiksi hermostuttaneen markkinat ja romahduttaneen muun 
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muassa kreikkalaispankkien osakkeet. Kokoomus varoittaakin Kreikan suurimpien pankkien 

ajautuvan välittömästi maksukyvyttömiksi, mikäli maa päätyy jättämään sopeutusohjelmansa. 

Uhkia nähdään Kreikan ohessa myös Suomen talouden tulevaisuudessa, sillä talouskasvun 

kotimaassa ilmoitetaan olevan jo nykyisellään vähäisempää kuin Kreikassa, minkä lisäksi julkisen 

velan määrän kerrotaan ylittävän vakaus- ja kasvusopimuksen kriteereissä määritellyn 60 prosentin 

enimmäistason bkt:sta vielä vuoden 2015 aikana. Työmarkkinauudistusten, talouden sopeuttamisen 

ja julkisen sektorin kehittämisen korostetaan täten olevan tarpeen myös Suomessa. Mikäli tällaiseen 

korjausliikkeeseen ei kansallisesti ryhdytä, esitetään Suomen joutuvan ennen pitkää vastaavaan 

tilanteeseen kuin missä Kreikka jo on. Näin ollen tulevalta talouspolitiikan linjalta edellytetään, että 

kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen tulee jatkaa julkisen talouden 

tervehdyttämistä tiukkaa menokuria harjoittamalla ja menoja karsimalla. 

Lopuksi 

Kokoomuksen linja kriisinhoidossa vuosina 2011–2015 on kaiken kaikkiaan näyttäytynyt 

perusperiaatteiltaan sangen yhdenmukaisena. Tässä on tosin myös merkille pantava kokoomuksen 

pitkäaikainen hallitusasema, mikä on jatkunut yhtäjaksoisena aina vuodesta 2007 lähtien ja minkä 

seurauksena puolue on ollut kriisin kaikissa vaiheissa osallisena ja vastuussa kansallisen 

kriisipolitiikan linjasta. 

Diskurssianalyysin näkökulmasta kokoomuksen puhetavasta käsitellä eurokriisiä on vaikea 

täsmällisesti hahmottaa syitä, joilla selitettäisiin nimenomaisesti kriisin puhkeamista. Puolue ei 

niinkään ole pyrkinyt osoittamaan kriisin aiheuttaneita tekijöitä, vaan on keskittynyt perustelemaan 

jo tehtyjä ratkaisuja sekä suunnitteilla olevien kriisitoimien välttämättömyyttä suomalaisten edun 

kannalta. Kannanotoissa on kyllä nostettu esille aina kulloinkin vallinneeseen taloustilanteeseen 

sekä kriisimaiden tilaan liittyviä ongelmia ja esitetty näihin myös ratkaisuja, mutta ei silti ole 

suoranaisesti nimetty syitä tai syyllisiä itse kriisin taustalla. Kokoomuksen lähestymistavassa on 

kriisin syitä ja vallitsevia ongelmia tarkastelevan tutkimuskysymyksen kannalta tehtävä ero kahden 

poliittisen puhetavan välillä: vaikka Euroopan talouden ja kriisimaiden ongelmien nimeäminen on 

temaattisesti lähellä, se ei viime kädessä kuitenkaan ole sama asia kuin osoittaa syyt eurokriisiin. 

Kokoomuksen mainitsemissa ongelmissa ja näiden ratkaisuesityksissä sekä laajemmissa poliittisissa 

tavoitteissa ovat toistuneet pitkälti samat teemat ja ratkaisumallit, joskin painotukset ovat eri 

vuosina hieman vaihdelleet. Puolueen voidaan kriisidiskurssissaan kiteytetysti sanoa ajaneen 

vakauden ylläpitoa markkinoilla, talouskuria, rakenneuudistuksia ja julkisen sektorin tehostamista, 
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yhteisiä sääntöjä ja valvontaa sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä korostavaa politiikkaa. Myös 

yhteinen eurooppalainen kriisinhoito ja euroalueen puolustaminen ovat saaneet puolueelta vahvan 

tuen. 

Vaikka kokoomus on läpi kriisin tähdentänyt kansallisen talouskurin tärkeyttä niin Suomessa kuin 

muissa jäsenmaissa, voidaan linjan nähdä tietyiltä osin tiukentuneen vuotta 2015 kohti tultaessa. 

Kun vielä vuonna 2011 elvyttävän politiikan ilmoitettiin estäneen aikanaan Suomen työttömyyttä 

kasvamasta aiemmassa vuoden 2008 taantumassa, puhutaan vuonna 2015 enää yksinomaan 

talouden sopeuttamisen ja menoleikkausten puolesta. 

Toteutettujen tukitoimien välttämättömyyttä taas on perusteltu lähtökohtaisesti niin sanotun 

pienemmän pahan valitsemisen -periaatteen pohjalta. Tältä osin puolue on kriisin myöhäisemmässä 

vaiheessa suoraan myöntänyt, ettei harjoitettu kriisipolitiikka ole aina ollut täysin ongelmatonta tai 

haitatonta. Tällöin on kuitenkin aina samalla painotettu, että muulla tavoin toimiminen olisi johtanut 

niin Suomen kuin Euroopan kannalta huomattavasti vakavampiin seurauksiin, pahimmillaan uuteen 

talouslamaan. Vaikka syyt eurokriisiin eivät sinänsä ole olleet suuressa määrin esillä kokoomuksen 

kannanotoissa, on sitä vastoin markkinaepävakauden kohoamisella ilmaistu olevan selkeä yhteys 

riskiin uuden kriisin puhkeamisesta. 

9.1.2. Perussuomalaiset 

Tutkimusaineisto käsitti perussuomalaisten kohdalla kolme välikysymystä, näihin liittyvät 

välikysymyskeskusteluiden avauspuheenvuorot sekä neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on ollut 

vuosina 2011–2015 yhtäjaksoisesti oppositiossa. 

Vuoden 2011 välikysymyskeskustelu on perussuomalaisten suhteen siltä osin poikkeava, että toisin 

kuin kaikissa myöhemmissä tapauksissa, puolue ei tuolloin itse ollut jättänyt käsittelyssä ollutta 

välikysymystä. Tämän johdosta vuoden 2011 aineisto on perussuomalaisten kohdalla ollut vielä 

verraten suppea myöhempiin vuosiin nähden sisältäen ainoastaan ryhmäpuheenvuoron. 

Eurokriisin syinä perussuomalaiset nostavat vuonna 2011 esiin maiden ”holtittomasti” hoidetun 

talouden sekä ylivelkaantuneisuuden. Kriisin Euroopassa arvioidaan vain syventyvän ja EU-maiden 

määritellään olevan siinä määrin taloudeltaan, velka-asteeltaan ja toimintatavoiltaan toisistaan 

poikkeavia, ettei nykymuotoisen integraation katsota olevan kestävällä pohjalla. 
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Vuonna 2012 puolue sen sijaan käsittelee jo laajalti syitä kriisin taustalla. Perussuomalaiset toteavat 

olevan ilmiselvää, että osassa kriisimaista on toteutettu holtitonta talouspolitiikkaa. Ongelmien 

perimmäisten syiden ei nähdä silti olevan pelkästään euromaiden rahankäytössä, vaan pikemminkin 

yhteisvaluutassa itsessään. Euron ”sisäänrakennetun ongelman” kerrotaan ylikuumentaneen taloutta 

ja kiihdyttäneen maiden velkaantumista holtittomaan kuluttamiseen kannustamalla. EKP:n 

rahapolitiikan sanotaan osaltaan olleen kriisimaiden kannalta liian löysää ja alhaisen korkotason 

esitetään ”ruokkineen velaksi elämistä”. Kilpailukyvyn menetyksen katsotaan kuitenkin olevan ”se 

iso asia” ongelmien laajempien syiden takana ja maiden julkisten sektorien velkaantuminen 

esitetään ”oireeksi” tästä kehityksestä. Puolue niin ikään ilmoittaa kriisimaiden yhteiseksi 

nimittäjäksi vaihtotaseiden romahduksen vuosina 1999–2007, jolloin samalla työkustannusten ja 

kuluttajahintojen kerrotaan nousseen nopeassa tahdissa. Syyn maiden kilpailukykyongelmiin 

kritisoidaan olevan ennen kaikkea eurossa, minkä johdosta perussuomalaiset määrittelevät, ettei 

vallitsevassa tilanteessa ole kyse vain velkakriisistä, vaan myös epäoptimaalisen valuutta-alueen 

kriisistä. Puolue korostaa euromaiden olevan jo lähtökohtaisesti niin erilaisia, etteivät yhteinen 

korko ja valuutan arvo sovi niille. Euron kuvataankin olevan ensisijaisesti poliittinen projekti, jonka 

toteuttamisessa ”talousteoria on unohtunut”. Ongelman ytimessä sanotaan olevan ”tunnustettu 

tosiasia” siitä, että euro on kaukana optimaalisesta valuutta-alueesta. Optimaalisuuden määritellään 

perustuvan työvoiman sujuvalle liikkuvuudelle, valtioiden keskinäisen kaupankäynnin 

aktiivisuudelle, suhdannesyklien samankaltaisuudelle sekä yhteiselle riskienjakomekanismille – 

näistä ainoastaan kaupankäynnin kriteerin todetaan täyttyvän euroalueella ”jotenkuten”. 

Espanjan pankkisektorilla puolestaan sanotaan olevan toistumassa sama kuin Irlannissa, kriisin 

suuruusluokan ja tukitarpeen vain varoitetaan olevan huomattavasti suurempi. Maan ongelmiksi 

nostetaan kilpailukyvyn menetys, työttömyyden kasvu, sisäisen devalvaation epäonnistuminen sekä 

varsinaisen devalvoinnin estävä eurojäsenyys. Ongelman viitataan niin ikään olevan siinä, että 

pankkien ja valtioiden taloudet on ”sotkettu” toisiinsa, minkä esitetään johtaneen ”panttivangin 

ongelmaan”. Tästä tähdennetään olevan kyse Espanjan kohdalla ja saman ennustetaan tapahtuvan 

pian myös Italiassa. Kreikan sen sijaan sanotaan joutuneen ”ojasta allikkoon kestämättömien 

tukipakettien siivittämänä”. Toisaalta perussuomalaiset eivät usko Kreikan edes haluavan lähteä 

eurosta vapaaehtoisesti, vaan katsovat maan toimivan ”häikäilemättömän loogisesti” ymmärtäen 

muiden euromaiden olevan valmiita rahoituksen myöntämiseen myös jatkossa. Espanjan, Kreikan, 

Portugalin ja Italian viitataan lisäksi olevan Maailmanpankin mukaan korruptiossa, hallinnon 

tehokkuudessa ja lakien noudattamisessa kehittyvien maiden tasolla. Yhtä lailla puolue kritisoi 

EU:n omaa hallintoa mainiten esimerkkeinä niin unionin budjetissa kuin Euroopan parlamentin 
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toiminnassa ilmenneet virheet ja väärinkäytökset. Tältä osin perussuomalaiset toteavat, että EU:n 

korruption kitkemiseksi ”ei tiettävästi ole otettu lainkaan todellisia askelia” ja ettei ongelmia edes 

haluta ratkaista, vaan ”ne kiistetään ja vaiennetaan kuoliaiksi”. 

Kriisin syiden osalta perussuomalaiset keskittyvät vuonna 2013 tuomaan esiin Kyproksen talouden 

ja pankkisektorin epäkohtia sekä kritisoimaan maalle myönnettyä lainoitusta, mihin liittyen 

ongelmiksi nostetaan etenkin maan pankkisektorin rahaliikenteeseen liittyvät epäselvyydet ja 

rahanpesuepäilyt sekä kriisinhoidossa sijoittajavastuun rajaaminen maan valtionvelkakirjojen 

ulkopuolelle. Kyproksen, jonka sanotaan olleen jo pitkään tunnettu veroparatiisi, talousvaikeuksien 

kannalta ratkaisevan muutoksen esitetään tapahtuneen maan EU- ja eurojäsenyyksien myötä 

vuosina 2004 ja 2008, mistä eteenpäin sen palveluille alkoi puolueen mukaan ”todellinen kysyntä”. 

Näinä vuosina maahan tulleiden ”paperiyhtiöiden” määrän kerrotaan yli kaksinkertaistuneen ja 

pankkien taseiden kasvaneen tätäkin nopeammin. Syiden suurtappioiden taustalla esitetään olevan 

Kyproksen veroparatiisiaseman sekä rahanpesun paisuttamassa pankkisektorin koossa, jossa 

pankkien taseiden sanotaan olevan jopa 8–10-kertaiset maan talouteen nähden. Pankkisektorin 

painotetaankin ”pistäneen koko kansantalouden sileäksi” vain viidessä vuodessa. EBA:n tekemien 

stressitestien, joiden viitataan antaneen suurimmille kyproslaisille pankeille vielä ennen kriisiä 

”puhtaat paperit”, taas todetaan olleen ”pelkkää kaunistelua”. Niin ikään Kyproksen mahdollisuudet 

velkojensa maksuun katsotaan käytännössä ”lähes olemattomiksi”. Perussuomalaiset huomauttavat 

10 miljardin lainaohjelman olevan kooltaan 60 prosenttia jo valmiiksi velkaantuneen maan bkt:sta 

ja ennakoivat näin ollen, että aluksi maksuaikoja tullaan pidentämään ja lopulta lainoja annetaan 

anteeksi. Kyprosta ei pidetä velkakestävänä maana, miltä osin Kataisen hallitusta kritisoidaan siitä, 

kuinka lainaohjelmaan voitiin suostua ilman rahanpesuselvitystä ja velkakestävyysanalyysia. 

Kyproksen niin ikään syytetään ”keinotelleen” sekä mahdollistaneen toimillaan 

”finanssiteollisuuden vilpillisen vedätyksen”. Perussuomalaisten mukaan kriisinhoidossa on täten 

lähdetty pelastamaan ”hyvin kyseenalaista” alkuperää olevia rahoja samalla kun maan 

valtionlainoilla spekuloineet pankkiirit ”pääsevät taas kuin koira veräjästä”. Puolue tähdentääkin, 

että kaikesta tästä nousee lopulta esiin suurin ongelma: moraalikato. 

Vuonna 2015 puolue tuo jälleen laajemmin esiin kriisin syitä sekä nykyisiä talousongelmia 

yksittäisiin kriisimaihin, harjoitettuun kriisinhoitoon ja EMU-järjestelmän rakenteisiin liittyen. 

Eurokriisin esitetään alkaneen vuonna 2009 Kreikasta, jonka lainataso ”paisui kestämättömäksi” 

samalla kun maan taloudesta annetut tilastotiedot paljastuivat vääriksi. Sittemmin Kreikan 

määritellään jo ”romahtaneen monella mittarilla lähes kehitysmaan tasolle”. Irlannin taas todetaan 

”saaneen pikkuhiljaa taloutensa syöksyn oikenemaan”, mutta kriisin maassa huomautetaan 
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kuitenkin olevan ”kaikkea muuta kuin selätetty”. Puolue ilmoittaa Irlannin työttömyyden säilyneen 

korkeana, valtionvelan ”räjähtäneen käsiin” ja edellisvuonna ”lupaavaan nousuun” lähteneen 

talouskasvun kerrotaan tämän jälkeen ”lässähtäneen”. Portugalin ja Espanjan kohdalla tilanne 

puolestaan kuvataan merkittävästi vaikeammaksi. Portugalissa talouden esitetään olevan 

kriisinhoidon jäljiltä erittäin heikossa tilassa ja Espanjassa, jossa ”tukipaketilla pelastettiin 

kiinteistökuplan romahduttama pankkisektori”, EU:n ”saneleman” talouspolitiikan tuomitaan 

johtaneen ”katastrofiin”. Niin ikään työttömyyden viitataan olevan korkealla tasolla ja valtionvelan 

kasvaneen huomattavasti molemmissa maissa. Harjoitetusta kriisinhoidosta kerrotaan seuranneen 

samoja vaikutuksia myös ”veroparatiisina ja venäläisen rahan pesupaikkana tunnetulla” 

Kyproksella, missä työttömyydestä kärsivän maan velkatason todetaan nousseen ja talouden 

supistuneen. Perussuomalaiset korostavatkin kriisimaiden talouksien olevan yleisesti ottaen 

heikommassa kunnossa sekä valtioiden velka-asteiden selvästi korkeampia kuin tukipakettien 

saamishetkellä. Lisäksi arvioidaan, ettei euron hajoaminen ole ”ainakaan epätodennäköisempää” 

kuin ”tukipakettipolitiikan” alkaessa vuonna 2010. Myös muun euroalueen sanotaan kriisin 

seurauksena ”jäätyneen” ja olevan nykyisellään maailman hitaimmin kasvava talousalue, minkä 

katsotaan oleellisesti vaikeuttaneen samalla Suomen ”nousua talousahdingosta”. Eurossa itsessään 

nimetään olevan kaksi perusteellista ongelmaa, joista ensimmäinen on puolueen mukaan se, että 

yhteisvaluutta on alusta lähtien ollut ”enemmän poliittinen kuin taloudellinen projekti”. 

Perussuomalaiset huomauttavat tältä osin, ettei kriisin alussa Kreikan kohdalla kukaan vedonnut 

euron epäoptimaalisuuteen. Toiseksi, vielä pahemmaksi ongelmaksi nostetaan kuitenkin ”moraalin 

puute” ja ettei yhteisesti sovituista säännöistä pidetä euroalueella kiinni. 

Poliittisten tavoitteiden osalta vuonna 2011 perussuomalaiset ilmoittavat vastustavansa hallituksen 

”holtitonta veronmaksajien rahojen kylvöä” ja nykyistä ”keinotekoista, hyvää taloudenhoitoa 

vääristävää ja keinottelijoita suosivaa tukijärjestelmää”. Puolue ei myöskään pidä oikeana, että 

Suomi on muiden maiden ”maksumiehenä” sekä takaamassa tällaisiin maihin sijoittaneiden 

riskirahoittajien ja pankkien valtavia voittoja. Kiviniemen hallituksen kritisoidaan ”lapioineen 

veronmaksajien varoja” miljardeittain talouttaan holtittomasti hoitaneille maille ja olevan tähän 

valmis myös jatkossa. Sen ohessa, että annetut lainat sekä takuut tuomitaan moraalittomiksi ja 

”jyrkästi kansan oikeustajun vastaisiksi”, niiden huomautetaan olevan perussopimuksen artiklan 

125 vastaisia, jossa ”nimenomaan kielletään jäsenvaltioita ja unionia ottamasta vastatakseen toisten 

jäsenvaltioiden sitoumuksia”. Laajempina tavoitteinaan puolue linjaa vastustavansa kansallisen 

päätösvallan jatkuvaa heikentämistä, vallan keskittämistä EU:lle sekä kehitystä kohti liittovaltiota. 

Tulevaisuudessa perussuomalaiset näkevät ”itsenäisten kansakuntien Euroopan”, joka muodostaisi 
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yhteisen talous- ja vapaakauppa-alueen, ja arvioivat tähän liittyen EU:n sekä euroalueen hajoamisen 

olevan yhä todennäköisemmin enää ”vain ajan kysymys”. 

Vuonna 2012 Suomen korostetaan niin ikään joutuneen kriisinhoidon vastuiden jakautumisessa 

epäoikeudenmukaiseen asemaan. Perussuomalaiset esittävät sellaisten jäsenmaiden, joilla ei ole 

kansallisesti merkittäviä saatavia kriisimaista, joutuneen silti maksamaan muiden valtioiden sekä 

näiden kansallisten pankkien toiminnan seurauksista. Puolue määrittelee, ettei kyse ole vain 

euroalueen pelastamisesta tai siitä, pitääkö kriisimaita auttaa, vaan siitä, kuka auttaa ja millä 

rahoilla, mitä tämä kaikki maksaa Suomelle sekä ennen kaikkea siitä, ”haluammeko elää 

liittovaltiossa vai emme”. Pelastettavien saksalais- ja ranskalaispankkien huomautetaan olevan jo 

syvissä ongelmissa ilman kriisiäkin, kun taas Suomen pankkisektorin kuvaillaan olevan ”koko lailla 

kunnossa”. Samalla muistutetaan Suomen 1990-luvun laman aikana ”kärsineen ja maksaneen” 

yksin suomalaiselle pankkisektorille kohdistetuista pankkituista – nykyhallituksen sitä vastoin 

moititaan ”lapioivan miljardeja” suomalaisten rahoja espanjalaispankeille. Tämän esitetään olevan 

pois muun muassa suomalaisen infrastruktuurin sekä palveluiden rahoituksesta, ja 

hallituspuolueiden katsotaankin olevan väärän politiikkansa vuoksi vastuussa tulevaisuudessa 

tehtävistä leikkauksista. Perussuomalaiset ottavat myös kantaa tukitoimien perusteluun, jossa 

osallistumisen kriisinhoitoon on ilmoitettu turvaavan Suomen vientiä. Tämä perustelu kuitenkin 

tyrmätään toteamalla tukipakettien olevan rahamääriltään aivan liian suuria, jotta niitä voitaisiin 

oikeuttaa viennin parantamisella, ja tilanne katsotaankin Suomen kannalta ”täysin kohtuuttomaksi”. 

Tosin huoli viennille koituvista haitoista kriisin mahdollisen kärjistymisen seurauksena nähdään 

aiheellisena, mutta kokonaiskuvan kannalta tukitoimista kieltäytymisen ja kansallisen edun ajattelun 

linjataan olevan Suomelle ainoa uskottava, järkevä ja oikeudenmukainen vaihtoehto. 

Puolueen mukaan epäoptimaalista valuutta-aluetta yritetään nyt korjata luomalla liittovaltio, eli kun 

”integraatio ei toimi, lääkkeeksi tarjotaan enemmän integraatiota”. Perussuomalaiset painottavat 

vastustavansa liittovaltiokehitystä ja ilmoittavat ”kansan enemmistön” olevan samalla kannalla. 

Integraation syventämispyrkimyksiä pidetään vastuuttomana politiikkana, ei ratkaisuna ongelmiin. 

Euroalueen sinänsä määritellään vaativan koossa pysyäkseen ”fiskaaliunionin ja liittovaltion”, 

mutta hallituksen sekä valtamedian syytetään olleen asian suhteen vaitonaisia. Perussuomalaiset 

kohdistavat arvostelua myös laajemmin eurojäsenyyden väitettyihin kansallisiin hyötyihin todeten, 

ettei ”vastoin yleistä harhakäsitystä” eurosta ole ollut Suomelle kiistatonta etua – ei edes aikana 

ennen eurokriisin alkamista. Esimerkkinä tästä Suomen talouskasvun viitataan olleen hitaampaa 

kuin Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Lisäksi esitetään arvio, jonka mukaan 

kilpailukyky ja vienti olisivat nykyisellään merkittävästi paremmalla tasolla jos vain vuoden 2008 
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finanssikriisin jälkeisessä tilanteessa olisi ollut käytössä kansallinen valuutta ja devalvaation 

mahdollisuus. Samoin kyseenalaistetaan väitteet eurosta ja rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä 

seuranneesta korkotason laskusta ja maahan tulevien investointien määrän kasvusta, mitä 

perustellaan etenkin vertaamalla Suomen talouskehitystä euron ulkopuolisiin Pohjoismaihin. 

Myös vuonna 2013 perussuomalaiset asettuvat voimakkaasti vastustamaan tukitoimia, joiden 

korostetaan olevan epäoikeudenmukaisia suomalaisia kohtaan. Tosin yhtä lailla Kyproksella 

tavallisten kansalaisten esitetään joutuneen kantamaan vastuuta pankkiirien ja ”rahanpesijöiden” 

toimista. Kyproksen tukipäätöksessä todetaankin olevan monta seikkaa, jotka tekevät siitä 

moraalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti vastuuttoman. Tukipaketin koko määritellään valtavaksi 

suhteessa Kyproksen talouteen, ja hallituksen sanotaan jatkavan Suomelle vahingollista 

tukipakettipolitiikkaa lähtemällä nyt tukemaan suomalaisin verovaroin maata, joka ei omia verojaan 

kerää. Puolue ilmoittaa, ettei se hyväksy ”veroparatiisin rahoittamista” ja ettei voi olla oikein ”jos 

omia veroja ei alhaisen veroasteen takia kerätä, EU:n mukaan rahat otetaan sieltä, missä veroja vielä 

maksetaan”. Tältä osin poliittisen suhtautumisen veroparatiiseihin katsotaan olevan ristiriidassa 

lainaohjelman toteutuksen kanssa. Perussuomalaiset kuvaavat veroparatiiseille ”heristettävän 

sormea” puheiden tasolla kun toisaalla samanaikaisesti ”rahalähetystä jo pakataan laukkuihin”. 

Samalla määritellään olevan oikein puhua ”rahan lapioimisesta etelän kriisimaille”, minkä 

yhteydessä Suomen viitataan lainoittaneen Kreikkaa kahdenvälisellä lainalla sekä maksaneen 

pääomaosuutensa EVM:ään. Harjoitetun kriisinhoidon perusteluiden suhteen on puolueen mukaan 

vuoden 2010 jälkeen ”jotenkin hivuttamalla pystytty luomaan sellainen julkinen mielikuva”, jossa 

Suomella koetaan olevan ”laillinen pakko ja velvollisuus osallistua etelän pankkipelureiden 

holtittomaan rahankäyttöön”. Vastaavasta mielikuvan rakentamisesta esitetään olevan kyse myös 

Kyproksen tapauksessa. Lainaohjelma määritellään epäoikeudenmukaiseksi etenkin suomalaisille, 

joilla painotetaan olleen ”kautta aikojen se vakaumus, että rahan kanssa on oltava tarkka ja 

rahankäyttöön liittyviä lakeja noudatettava erityisen huolellisesti”. Tämän ansiosta 

perussuomalaiset arvioivat Suomen olevan ”lienee maailman vähiten korruptoitunut maa”. Samalla 

viitataan myös EKP:n tutkimukseen, josta todetaan käyneen ilmi, että kriisimaiden kotitalouksista 

kaikki Portugalia lukuun ottamatta ovat suomalaisia kotitalouksia varakkaampia. Verotuksen näissä 

maissa kerrotaan olleen pääsääntöisesti Suomea alhaisempaa ja lisäksi ”harmaan talouden olevan 

todellisuutta” useissa maissa. Täten puolue kokee paheksuttavana hallituksen politiikan, jossa 

suomalaiset on ”pantu maksamaan kasvavia veroja, jotta voimme pelastaa niitä, jotka eivät veroja 

maksa”. 
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Perussuomalaiset esittävät samalla EU:n jatkuvasti sekä systemaattisesti rikkoneen omia sääntöjään 

ja määrittelevät kaikki tukipaketeista ”selkosuomeksi laittomiksi” perussopimuksen artiklojen 123 

ja 125 perusteella. Hallituksen syytetään myös tietoisesti osallistuneen sääntörikkomuksiin, ja 

kriisinhoidon kannalta perustavanlaatuiseksi kysymykseksi nostetaan se, ”miksi ihmeessä euromaat 

menivät pelastamaan toisia euromaita, kun se on omien sopimustemme vastaista”. Niin ikään EVM-

sopimuksen viitataan kieltävän pankkien pääomittamisen suoraan vakausmekanismista, mutta nyt 

puolueen mukaan EVM:stä ollaan tästä huolimatta tekemässä ”Euroopan laajuista roskapankkia”, 

jonka kautta aiotaan sallia pankkien suora pääomitus ilman eduskunnan hyväksymää 

sopimusmuutosta. Tilanteessa ”käsittämättömimpänä käänteenä” pidetään kuitenkin hallituksen 

mukanaoloa Kyproksen parlamentin hylkäämässä ensimmäisessä sopimusehdotuksessa, jossa 

”siunattiin talletussuojan murtaminen” ja jonka katsotaan vieneen pohjan koko talletussuojan 

uskottavuudelta. Sijoittajavastuuta korostaneen hallituksen kritisoidaan olleen valmis hyväksymään 

asiassa menettelyn, jossa ”köyhän eläkeläisen ja pienipalkkaisen duunarin palkkatilistäkin olisi 

napattu lähes seitsemän prosenttia”. Hallituksen todetaankin täten olevan kiinnostunut ”enemmän 

pankkiirien hyvinvoinnista kuin Kyproksen kansasta”. 

Perussuomalaiset painottavat myös vuonna 2015 kriisinhoidon olleen virheellistä ja hallituksen 

osaltaan jatkaneen edeltäjiensä epäonnistunutta ja Suomen taloudelle haitallista politiikkaa, 

lisänneen kansallisia vastuita sekä sallineen sääntöjen noudattamatta jättämisen euroalueella. Rahan 

”lapioinnin” kriisimaihin ilmoitetaan olevan tosiasia ja sen viitataan olevan suoraan tarkistettavissa 

valtion budjetista. Puolue linjaa, että suunnan on muututtava palaamalla tukipakettipolitiikasta 

”aiheuttaja maksaa vahingon” -periaatteeseen ja että euroalueella maiden tulee joko noudattaa 

yhdessä sovittuja sääntöjä tai lähteä eurosta. Lisäksi ”euroeliitin” syytetään ”turvautuneen salailuun, 

pimittämiseen ja yhä räikeämpiin sopimusrikkomuksiin” ja vakaus- ja kasvusopimuksen euroalueen 

”ainoana todellisena taloussääntönä” ilmoitetaan menettäneen tehonsa jo vuonna 2004 Saksan ja 

Ranskan rikottua sopimusta ”ilman todellisia sanktioita”. Perussuomalaiset niin ikään tähdentävät, 

ettei finanssipolitiikan koordinaatio tai ”komission kontrolli” saa rajata kansallisten parlamenttien 

päätöksentekovaltaa, eikä finanssipoliittista päätösvaltaa myöskään tule siirtää EKP:n 

”toimihenkilöille, pankkiireille tai muille vaaleilla valitsemattomille virkamiehille”. Hallituksen 

kuitenkin kritisoidaan olevan juuri siirtämässä vastuun ja päätöksenteon ”mekanismien kautta 

virkamiehille, joita yksikään kansalainen ei voi äänestää virkaan eikä viralta pois”. Puolueen 

mukaan hallituksen pitäisikin lopettaa ”kieroilu ja sumutus” ja myöntää suoraan, mikäli sen 

mielestä eurooppalaiset pankit tulisi todella pelastaa veronmaksajien rahoilla. Perussuomalaiset 
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toteavat, ettei toisten euromaiden tukemiseen tarvita minkäänlaista vakausvälinettä tai -mekanismia, 

vaan niiden tarkoituksena moititaan olevan ”hämätä kansalaisia”. 

Tukipolitiikan ”käsikirjoituksen” kriisinhoidossa esitetään edenneen siten, että aluksi annettiin 

suoraa lainaa, mikä ”ei toiminut”, mistä siirryttiin väliaikaiseen vakausvälineeseen ja myöhemmin 

pysyvään vakausmekanismiin, mikä ”ei riittänyt”. Nykytilanteessa ollaan jo perussuomalaisten 

mukaan menossa ”setelirahoitukseen”, jossa EKP ”painaa 1 000 miljardia uutta rahaa sinkoonsa”. 

Kaikkien näistä toimista tähdennetään olevan yksiselitteisesti perussopimuksen artiklojen 123 ja 

125 vastaisia, ja etenkin viimeisin EKP:n päätös saa kritiikkiä Suomen kansallisten riskien 

kasvattamisesta ”yhdessä yössä miljarditolkulla”. Puolue arvostelee, ettei asiasta päässyt 

päättämään yksikään vaaleilla valittu henkilö, vaikka viime kädessä päätöksestä ”laskun maksaa 

veronmaksaja”. EKP:n toimien ei katsota olevan millään tavoin ”sopusoinnussa kansanvaltaisten 

periaatteiden kanssa”, eikä kyseisten EKP:n rahojen esitetä menevän ”Kreikkaan tai espanjalaisille 

työttömille”, vaan ”pankkien ja sijoittajien taskuun uutta kuplaa ruokkimaan”. 

Kriisinhoidon kannalta hetken, jolloin tehtiin ”oikea kardinaalivirhe”, määritellään olleen vuonna 

2010 kun Kreikkaa ei ”velkataakan käydessä mahdottomaksi” laitettu velkasaneeraukseen ja ulos 

euroalueesta. Tuolloin perussuomalaisten mukaan kriisin aiheuttajaa ei laitettu maksamaan, vaan 

sen sijaan ”markkinoille opetettiin, että voitot ovat yksityiset mutta tappiot kuittaa veronmaksaja”. 

Tämän taas esitetään poistaneen epäonnistumisen riskin markkinoilta. Samalla Saksan ja Ranskan 

sanotaan ymmärtäneen, että Kreikan ajautuminen maksukyvyttömäksi voisi kaataa suuret saksalais- 

ja ranskalaispankit valtion pelastettaviksi. Näin ollen Saksan ja Ranskan kerrotaan alkaneen ”puhua 

solidaarisuudesta ja euroalueen koskemattomuudesta” ja katsoa, löytyisikö maita, jotka haluaisivat 

jakaa näiden Kreikka-tappioiden kustannukset – tuolloin Suomessa hallituksen kuvataan ”nielleen 

syötin”. Epäkohtia nostetaan esiin myös Irlannin tukiohjelmasta, josta sittemmin viitataan käyneen 

ilmi, että EKP ”uhkasi raunioittaa koko Irlannin talouden”, mikäli maa ei ottaisi tukipakettia 

vastaan ja pelastaisi sillä pankkiensa lähes kaikkia velkojia. Irlannin pankkisektorilla ilmoitetaan 

lisäksi tapahtuneen lainojen ylihinnoittelua, korkotason manipulointia sekä pääomasääntöjen 

rikkomuksia, mutta EU:n ei kuitenkaan katsota välittäneen tästä tai maan taloudesta ja kansalaisista, 

vaan ainoastaan irlantilaispankkien pelastamisesta. Niin ikään Espanjan lainaohjelmassa 

sijoittajavastuun kerrotaan ”loistaneen poissaolollaan” päädyttäessä maksattamaan pankkien 

velkakirjoihin sijoittaneiden tappiot veronmaksajilla. Harjoitetun politiikan kutsumista 

”menestystarinaksi” pidetään ”hävyttömänä” ja sen katsotaan lisäksi ”vähättelevän sitä inhimillistä 

kärsimystä, joka virheellisestä politiikasta on seurannut”. Puolueen mukaan tukipakettipolitiikkaa 

on niin ikään mahdotonta nähdä oikeaksi kun verrataan euroalueen kriisimaissa tapahtunutta 
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kehitystä Islantiin. Näiden kahden kriisinhoidon mallin vertailussa euroalueen kriisimaiden 

moititaan ”EU:n painostamana pelastaneen pankkiirit", kun sitä vastoin Islannin ilmoitetaan 

kriisinsä hoidossa ”päättäneen pelastaa oman kansansa”. Eurokriisin määritelläänkin nykyisellään 

edenneen uuteen vaiheeseen, jossa kansa on ”raivoissaan siitä, että euromaiden poliittinen eliitti on 

hyväksynyt periaatteen, jossa kansan sijasta pelastetaan pankit ja sijoittajat”. 

Arvojen osalta perussuomalaiset korostavat vuonna 2015 rehellisyyden ja luotettavuuden 

merkitystä, jotka määritellään suomalaisten keskeisiksi perusarvoiksi. Kreikan vaaleihin liittyen 

puolue ilmoittaa kunnioittavansa vaalituloksia, mutta huomauttaa ”vielä enemmän kunnioittavansa 

tehtyjä velkasopimuksia”. Kreikan kohdalla hämmästellään lisäksi sitä, ”miten maa, joka saa joka 

vuosi meidänkin maksamia tulonsiirtoja EU:lta yli 5 miljardia euroa, kehtaa vielä vaatia meidän 

antamia velkoja käytännössä anteeksi”. Perussuomalaiset painottavat, ettei mitään velkahelpotuksia 

Kreikalle tule antaa, ja ”perisuomalaisena tapana” olevan, että ”kun jotain sovitaan, se pitää.” Jos 

näin ollen EU:n koetaan toimineen kriisissä arvojensa mukaisesti, ne eivät siinä tapauksessa ole 

puolueen mukaan ”lähelläkään suomalaisia arvoja”. Kaiken määritelläänkin kiteytyvän lopulta 

luottamukseen. Puolue ilmoittaa, ettei se luota Kreikan tai muiden kriisimaiden ”parantavan 

tapojaan” ja noudattavan jatkossa yhteisiä sääntöjä, ja ettei myöskään ”vanhoihin puolueisiin” 

Suomessa ole mitään luottoa. Vuonna 2010 keskustajohtoisen hallituksen viitataan rahoittaneen 

Kreikkaa ”bisnes mielessään” noin miljardin verran – sittemmin keskustan kerrotaan muuttuneen 

tukipaketeille kriittiseksi vuoden 2011 vaalitappion myötä, mutta puolueen ei esitetä tämänkään 

jälkeen nähneen perustuslaillisia ongelmia ERVV:n, EVM:n tai talouskurisopimuksen kohdalla. 

Täten vaaraksi sanotaan, että tulevien vaalien jälkeen ”takki kääntyy jälleen entiselleen”. Niin ikään 

sdp:n ja vasemmistoliiton todetaan hallitukseen noustuaan vaihtaneen tukipakettikielteisen kantansa 

myönteiseksi ”piiloutuen vakuuksiksi nimittämänsä tuottojenvaihtosopimuksen taakse”. 

Kokoomuksen linjan taas kuvataan olleen alusta asti ”johdonmukaisesti harhassa”. 

Perussuomalaisten sitä vastoin huomautetaan jo kriisin alussa vastustaneen tukipakettipolitiikkaa ja 

pysyneen tällä linjalla myös vuonna 2011 pitäen näin kiinni ”keskeisimmästä vaalilupauksestaan”. 

Tämän ”uskottavan vaihtoehdon” kriisinhoidolle esitetään yhä olevan olemassa. 

Eurokriisin ratkaisutoimien osalta perussuomalaiset esittävät vuonna 2011 oikeudenmukaisen ja 

talouspoliittisesti ”tervehdyttävän” vaihtoehdon olevan, että ylivelkaantuneissa maissa toteutetaan 

velkasaneeraus. Näin ilmoitetaan myös ”asiantuntijoiden mukaan” olevan joka tapauksessa 

käymässä Kreikassa. Puolue niin ikään linjaa, että mikäli maa ei talouspolitiikassaan noudata 

vakaustavoitteita ja antaa jopa valheellisia tietoja taloudestaan, on silloin ”parempi, että tällainen 

maa toimii euroalueen ulkopuolella”. 
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Vuonna 2012 perussuomalaiset taas asettavat kriisinhoidossa vaihtoehdoiksi joko laittaa ”piikki 

kokonaan kiinni” puolueen vaatimuksen mukaisesti tai sitten se on ”auki taivasta myöten ja 

iankaikkisesti”. Viimeistään nykytilanteessa tukipakettien toimimattomuuden katsotaan olevan 

täysin selvää ja kriisinhoidon olleen tehotonta jokaisessa maassa. EVM:n kautta maille ohjatuista 

rahoista puhutaan ennemmin ”lahjoitettavina” kuin ”lainattavina”, ja jos valitulla linjalla jatketaan, 

on tällöin puolueen mukaan edessä loputon tukipakettien sarja. Kriisimaiden julkisten sektorien 

velkaantuminen ilmoitetaan seuraukseksi epäoptimaalisen euroalueen aiheuttamasta kilpailukyvyn 

menetyksestä. Tältä osin perussuomalaiset esittävät, että julkisen sektorin velkaantuminen on saatu 

aina taittumaan joko devalvoinnilla tai rahapolitiikan keventämisellä aikaansaadulla talouskasvulla 

– Suomen nousu lamasta 1990-luvulla mainitaan olevan tästä hyvä esimerkki. 

Ehdotukset eurobondeista tai euroalueen laajentamisesta talousunioniksi tyrmätään virheellisiksi 

ratkaisuiksi, jotka eivät poistaisi ”valuutta-alueen perusongelmaa” tai parantaisi ”etelävaltioiden” 

kilpailukykyä. Tähän euron sisäänrakennettuun ongelmaan ei perussuomalaisten mukaan ole 

löydettävissä yksinkertaista ratkaisua – vastaavien ongelmien tähdennetään kuitenkin varmuudella 

toistuvan myös jatkossa. Puolue moittii, että kriisinhoidossa maita on pakotettu vallalla olevien 

talousnäkemysten mukaiseen ”oikeaan muottiin”, minkä seurauksena kilpailukykyongelmat ovat 

vain syventyneet, ja että ongelmien johtumista eurojäsenyydestä ei ole tunnustettu, vaan sen sijaan 

kilpailukykyä on yritetty parantaa ”sisäisellä devalvaatiolla, eli alentamalla palkkatasoa ja 

lisäämällä talouden joustavuutta”. Tällaisten rakenneuudistusten sanotaan vaikuttavan parantavasti 

kilpailukykyyn vasta useiden vuosien kuluttua, mutta sitä vastoin sisäisen devalvaation korostetaan 

heikentävän lyhyellä aikavälillä talouskasvua sekä vaikeuttavan julkisen sektorin velkaantumisen 

kuriin saamista. Perussuomalaiset viittaavat niin ikään varoitukseen, jonka mukaan sisäinen 

devalvaatio ajaa lopulta niin sanottuun deflaatioloukkuun, josta maalla ei ole enää ulospääsyä ilman 

velkojenmaksun laiminlyömistä ja valuutan devalvointia. Kreikan arvioidaan olevan jo nykyisellään 

tällaisessa deflaatioloukussa, tai ainakin hyvin lähellä sitä, ja muiden kriisimaiden varoitetaan 

seuraavan perässä jos vain nykylinja kriisinhoidossa jatkuu. 

Kriisimaissa ”perusteellisesti epäonnistuneen” politiikan jäljiltä kilpailukykyyn ei sanota tulleen 

merkittävää parannusta ja samanaikaisesti julkisen sektorin velkaantumisen viitataan yhä jatkuneen 

finanssipolitiikan kiristyttyä. Perussuomalaiset tuomitsevat talouskurisäännöt ja -sopimukset 

epäonnistuneiksi todeten, ettei samoihin sääntöihin perustuva talouspolitiikka voi toimia euroalueen 

kaltaisessa erilaisista talouksista koostuvassa liitossa. Puolue viittaa tässä yhteydessä 

asiantuntijalausuntoihin, joissa nykymuotoisen euroalueen toimintaedellytysten esitetään olevan 

uhattuina, mikäli jäsenmailta ei löydy riittävää poliittista tahtoa yhteisen talouspolitiikan eteenpäin 
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viemiseksi. Suurten maiden huomautetaan lisäksi aiemmin selvinneen sopimusrikkomuksistaan 

ilman sanktioita, eikä EU:n ylipäätään koeta enää olevan ”uskottava sopimuskumppani 

markkinoiden silmissä”. Myöskään tuleva finanssikurisopimus ei perussuomalaisten mukaan lisää 

talouspolitiikan uskottavuutta euroalueella, vaan ainoastaan ”institutionalisoi sen myötäsyklisen 

finanssipolitiikan”, jonka seurausten sanotaan olevan nykyisellään nähtävissä Kreikassa. Täten 

puolue linjaa, että kriisinhoidon nykymallin sijaan kriisimaiden, ennen kaikkea Kreikan, tulisi erota 

euroalueesta ja palauttaa kilpailukyky eron jälkeen käyttöön otettavan kansallisen valuutan 

devalvoinnilla. Ratkaisumallin tueksi esitetään esimerkki 1990-luvulta Argentiinasta, jolloin maassa 

perussuomalaisten mukaan toteutettiin onnistunut velkajärjestely ja devalvaatio, mikä elvytti 

kotimaisen kysynnän ja investoinnit sekä käänsi talouden kasvuun. Haasteena tämän vaihtoehdon 

kannalta tosin nähdään Kreikan eurosta irtautumisen käytännön toteutus. 

Vallitsevassa tilanteessa kriisimaille esitetäänkin olevan vaikeaa lähteä muuttamaan valuuttaansa, 

mutta sitä vastoin ”taloutensa hyvin hoitaneelle” Suomelle eurosta eroamisen katsottaisiin olevan 

”helppoa ja eduksi”. Perussuomalaiset korostavat, että rahapoliittinen itsenäisyys lisäisi ensinnäkin 

kansallista liikkumavaraa ja taloudellista uskottavuutta. Lisäksi useiden tahojen huomautetaan 

pitävän euroeroon liitettyjä ”maailmanloppuskenaarioita” vahvasti liioiteltuina, ja eurosta 

irtautumisen selitetään käytännössä tarkoittavan rinnakkaisvaluutan käyttöönottoa siirtymävaiheen 

ajaksi. Samalla viitataan kansallisen ja kelluvan valuutan tuomiin hyötyihin, etenkin Ruotsista 

saatujen ”hyvien kokemusten” pohjalta. Perussuomalaiset nostavat myös esiin näkemyksen, jonka 

mukaan ero eurosta ei pitkällä aikavälillä vaikuttaisi kansalliseen luottoluokitukseen, vaan terve 

julkinen sektori ja vahva rakennepolitiikka olisivat tämän kannalta ratkaisevia. Euroeron ohessa 

toiseksi kriisinhoidon ratkaisumalliksi nostetaan Islannissa kansallisen talouskriisin johdosta 

toteutettu sopeutusohjelma, minkä puolue esittää olevan esimerkki toimivasta kriisinhoidosta ja 

samalla vaihtoehto nykyiselle kriisipolitiikan linjalle. Islannin kohdalla onnistumisen syiden 

viitataan olleen siinä, että pääomien liikkuvuutta rajoitettiin, pankkien tappioita ei maksatettu 

veronmaksajilla, finanssipolitiikkaa ei lähdetty kiristämään sopeutusohjelman ensimmäisenä 

vuonna eikä hyvinvointiyhteiskuntaa ajettu alas. Kaikkien näistä toimenpiteistä korostetaan olleen 

pääomien liikkuvuuden rajoittamista lukuun ottamatta toteutettavissa myös euroalueella. 

Vuonna 2013 tarvittavien ratkaisujen osalta perussuomalaiset ilmoittavat talousvaikeuksissa olevien 

maiden lainoituksen kuuluneen jo pitkään IMF:n tehtäviin ja kysyvätkin, miksi euroalueen on 

täytynyt kriisinhoidossa lähteä tukitoimillaan IMF:n ”reviirille”. Selityksen tähän tosin kerrotaan 

olevan yksinkertainen, sillä IMF ei puolueen mukaan olisi ollut niin kiinnostunut siitä, mitä 

Kreikassa tarvittavista kriisitoimista olisi aikanaan seurannut ”finanssikriisin jäljiltä erittäin 
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heikossa kunnossa” olleille Saksan ja Ranskan pankkisektoreille. Näin ollen välttyäkseen 

miljardituen osoittamiselta kansallisille pankeilleen euroalueen ”mahtimaiden” todetaan nähneen 

”poliittisesti helpommaksi puhua soopaa solidaarisuudesta ja tukea omaa pankkisektoria mutkan 

kautta lainaamalla kriisimaille tarvittava summa”, jolla nämä puolestaan kykenevät maksamaan 

lainansa saksalais- ja ranskalaispankeille. Perussuomalaiset esittävätkin, että tällä politiikalla 

lainoitukseen saatiin ”höynäytettyä vastuunkantajiksi” myös Suomen kaltaiset maat, joiden 

kansallisilla pankeilla ei ollut merkittäviä saatavia kriisimaista. Hallituspuolueiden 

”suosikkihokemana” taas kerrotaan olleen, että suomalaisten on tuettava kriisimaita ja niiden 

pankkeja tai muuten käy samoin kuin vuonna 2009, jolloin Suomen bkt romahti Lehman Brothersin 

kaatumisen vuoksi. Tämä johtaa vuorostaan perussuomalaisten mukaan logiikkaan, jossa kaikki 

suurpankit voisivat jatkossa luottaa siihen, että Suomen valtio pelastaa tarvittaessa myös ne, mikäli 

näiden kaatuminen uhkaisi romahduttaa Suomen talouden. Oman ratkaisunsa sitä vastoin puolue 

linjaa olevan ”yksinkertaisen selkeä: ei enää tukipaketteja”. EVM:n arvostellaan tältä osin 

ainoastaan luovan järjestelmän, jolla ”vastuuttomat poliitikot ja nokkelat pankkiirit” jatkossa 

pelastetaan veronmaksajien rahoilla. Harjoitettua kriisinhoitoa kritisoidaan niin ikään viittaamalla 

näkemykseen, jonka mukaan finanssipolitiikan voimakas kiristäminen Etelä-Euroopan maissa ei ole 

hyväksi kansantalouksille ja euroalueelle. Kriisimaissa olisikin puolueen mukaan täytynyt toteuttaa 

velkajärjestely ja jättää sen jälkeen kriisinhoito IMF:n vastuulle.  

Perussuomalaiset kyseenalaistavat vuonna 2013 myös eurojäsenyyden kansallisia vaikutuksia 

esittäen, että todellisuudessa euron teoreettisia hyötyjä tai haittoja on vaikea todistaa. Euron 

ilmoitetaan olevan kehitetty 1980-luvun lopulla tuolloisten ongelmien ratkaisemista varten, mutta 

sittemmin maailman todetaan muuttuneen. Tältä osin rahoitusmarkkinoiden kehityksen kerrotaan 

”alentaneen tuntuvasti valuuttakaupan kustannuksia” ja internetin katsotaan ”vauhdittaneen 

sisämarkkinoiden kehitystä euroa enemmän”. Sen sijaan kansallisen rahapolitiikan poistumisen 

euron keskeisenä haittana ei sanota menettäneen merkitystään. Puolue huomauttaa Suomen 

viennistä noin 70 prosenttia menevän euroalueen ulkopuolelle ja että ”taloutemme kunto ei vaikuta 

hintakilpailukykymme kannalta keskeiseen valuuttakurssiin”. Toisaalta perussuomalaiset näkevät 

vaikeaksi pitää alhaista korkotasoa ja valuutan vakautta yksinomaan eurojäsenyyden ansiona. Tähän 

liittyen Suomessa 1990-luvulla vallinneen korkean korkotason määritellään liittyneen vahvan 

markan politiikkaan, mutta korkojen viitataan lähteneen laskuun markan kelluttamispäätöksen 

jälkeen. Tätä perustellaan myös vertailulla Ruotsin talouteen, jossa korkojen kehityksen kuvataan 

olleen ”varsin hyvin samansuuntaista”, eikä kruunun sanota olleen juuri euroa epävakaampi. 
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Kriisin ratkaisutoimien suhteen perussuomalaiset nostavat myös vuonna 2015 keskinäiseen 

vertailuun euroalueen kriisin ja tähänastisen kriisipolitiikan sekä toisaalta ”hyvin samantapaisen 

kriisin kohdanneen” Islannin, jonka viitataan toimineen toisin ja jossa kriisin ilmoitetaan olevan jo 

ohi. Kun euroalueella veronmaksajien kritisoidaan kantaneen ”täysin kohtuuttoman osan” 

kriisinhoidon kustannuksista, kerrotaan Islannin sitä vastoin noudattaneen ”perussuomalaisten 

suosimaa no bail out -linjaa” ja jättäneen kansalliset pankkinsa pelastamatta. Islannin ei 

ratkaisustaan huolimatta sanota ”kadonneen kartalta” tai ”romahtaneen lähes kehitysmaan tasolle”. 

Päinvastoin, puolue esittää Islannin menestyneen ”oikeastaan kaikilla mittareilla” paremmin kuin 

euroalueen kriisimaat, miltä osin maan talouden viitataan kasvaneen vuosia hyvää tahtia, julkisen ja 

yksityisen velan olleen pitkään selvässä laskussa sekä työttömyyden olevan erittäin alhainen. 

Euroalueella perussuomalaiset nimeävät Kreikan lainojen uudelleenjärjestelyn keinoksi, jota olisi 

tarvittu jo aikanaan ja joka olisi antanut maalle mahdollisuuden selviytyä. Jos velkataakkaa olisi 

näin kevennetty heti vuonna 2010, olisivat puolueen mukaan pankkiirit ja sijoittajat maksaneet tästä 

koituneet tappiot – jos sitä vastoin tämä päädytään tekemään nykytilanteessa, esitetään tappioiden 

jäävän veronmaksajille. Perussuomalaiset esittävät lisäksi yleisenä harhakäsityksenä olevan, että 

lainoituksen avulla Kreikka on ”saatu pidettyä pinnalla”. Tämän todetaan olevan vain osa 

totuudesta, sillä viranomaistietojen viitataan paljastavan, ”mitkä rahareiät käytännössä 

neljännesbiljoonan lainapotti on tukkinut”. Kreikassa toteutetun ”ankaran vyönkiristyksen” 

ilmoitetaan merkinneen, että valtion toimintoihin käytettiin lainoituksesta lopulta hieman yli 15 

miljardia, ja laskettaessa mukaan ”muutamat muut valtion rahoitustarpeet”, kerrotaan Kreikan 

valtion tarvitseman rahoituksen olleen vain noin 27 miljardia. Euroalueen johtajien kerrotaankin 

tehneen ”IMF:n haluttomalla suostumuksella tietoisen valinnan” käyttää lähes kaksi kolmasosaa 

veronmaksajien rahoja maksaakseen lainat, joiden uudelleenjärjestelyyn he eivät kriisin alussa 

suostuneet. Ratkaisun moititaan painaneen Kreikan ”massiivisen velkataakan alle” ja supistaneen 

maan taloudesta neljänneksen. Kreikan nykyiseksi velkatasoksi ilmoitetaan 170 prosenttia bkt:sta, 

minkä sanotaan olevan huomattavasti enemmän kuin vielä kriisin alussa. EU:n kyvyn ratkaista 

kriisiä tuomitaankin kaiken kaikkiaan olleen ”olematon” ja ”osoitus täydellisestä 

ammattitaidottomuudesta”. 

Suomen Kreikka-vakuuksista ”kietoutuneen vyyhdin” puolestaan kuvataan olevan ”häpeällinen 

kokonaisuus”, miltä osin hallituksen esitetään neuvotelleen vakuuksien sijaan ainoastaan 

”tuottojenvaihtosopimuksen, jota kukaan muu ei halunnut” ja joutuneen tämän vuoksi vielä 

maksamaan kerralla kansallisen pääomaosuuden EVM:ään sekä luopumaan korkotuloista. Puheiden 

vakuuksista katsotaan johtaneen kansalaisia harhaan, sillä Suomen ilmoitetaan ostaneen osittaisen 
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suojauksen kreikkalaisilta pankeilta. Niin kutsuttujen vakuuksien todetaan samalla olevan 

hyödyttömiä, mikäli tulevaisuudessa Kreikan laina-aikoja pidennetään, lainaehtoihin tehdään 

helpotuksia tai korkoa ”lasketaan vaikka nollaan”. Muiltakin osin Suomen osallistumisen 

kriisinhoidon vastuisiin korostetaan olleen ”virheinvestointi”. Puolue pitää kriisinhoidon kohdalla 

selvänä, että se, mitä suomalaisen ”taloushistorian suurimmalla investoinnilla” tavoiteltiin, ei ole 

toteutunut – kuten eivät myöskään hyödyt, joita euroon siirtymisen aikanaan luvattiin EU:n 

kilpailukyvylle ja taloudelle tuovan. 

Kreikan eurojäsenyyden osalta perussuomalaisten taas kysyvät, ”miten paljon on vielä tukea 

annettava, jotta ymmärretään, ettei maa pärjää eurossa”. Puolueen mukaan maan tulisikin yhdessä 

”euroeliitin” kanssa ”vetää johtopäätökset” ja käynnistää neuvottelut rahaliitosta irtautumiseksi. 

Näin menettelemällä Kreikan ilmoitettaisiin saavan kansallisen valuuttansa avulla kilpailukykynsä 

elvytetyksi. Ylipäätään Kreikan euroerosta puhumisen esitetään olleen vielä kriisin alussa aiheena 

”tabu”, mutta perussuomalaiset viittaavat Saksasta ja Ranskasta kuuluvan jo kannanottoja, joissa 

”Kreikan voisi päästää lähtemään” nyt kun näiden maiden kansallisten pankkien saatavien kerrotaan 

olevan turvattu muiden maiden veronmaksajien rahoilla. Sinänsä Kreikan katsotaan voivan yhä 

periaatteessa sekä pysyä eurossa että selviytyä veloistaan, mutta tämä edellyttäisi puolueen mukaan 

kreikkalaisilta ”halua elää suu säkkiä myöten seuraavat 30–40 vuotta”. Tämän kysymyksen tosin 

todetaan saaneen hiljattain vastauksen kreikkalaisten äänestettyä ”tiukkaa talouspolitiikkaa 

raivoisasti vastustavan” Syrizan valtaan. 

Uhkakuvien suhteen perussuomalaiset esittävät vuonna 2011 kansallisten lainojen ja takausten 

yhteismääräksi kriisinhoidossa jo 18 miljardia ja varoittavat, että näin merkittävien vastuiden 

laukeaminen ajaisi puolestaan Suomen velkasaneeraukseen ja rajuihin leikkauksiin. Uhkina 

nähdään lisäksi euroa koskeva sopimus sekä laajemmin liittovaltiokehityksen eteneminen. Puolue 

toteaakin, että ”mitä enemmän EU:ssa on ongelmia, sitä enemmän EU:ta viedään liittovaltion 

suuntaan” puuttumalla kasvavassa määrin muun muassa kansallisiin budjetteihin, veroihin ja jopa 

ohjeistamalla hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. 

Myös vuoden 2012 tilanteessa uhkaksi nostetaan ”euroeliitin” ajama liittovaltiokehitys. Tämä 

johtaisi perussuomalaisten mukaan pysyvään ”tulonsiirtounioniin”, jossa Suomi olisi velvoitettu 

rahoittamaan kilpailukykynsä menettäneitä ”etelävaltioita” vuodesta toiseen, ja mikä merkitsisi 

kasvavien leikkausten myötä lopulta ”kuoliniskua” niin hyvinvointiyhteiskunnalle kuin kansalliselle 

itsenäisyydelle. Kriisinhoidossa tehtävien päätösten osalta puolue tähdentää EU:n ”sisäisen 

logiikan” ymmärtämisen tärkeyttä. Perussuomalaiset esittävät, ettei tilanteessa ole kyse vain 
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kriisimaiden rahoittamisesta, vaan ”jokainen myönnytys ja pykälän sivulausekin tulkitaan 

syvenevän integraation eduksi”. Liittovaltion etenemisen varoitetaan toteutuessaan heikentävän 

samalla demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Liittovaltiokehitys määritelläänkin ”katastrofiksi” 

demokratialle, erityisesti suomalaisten kannalta, sillä vallan keskittyessä suurille jäsenvaltioille 

”keskieurooppalainen hallintokulttuuri syrjäyttäisi pohjoismaisen perinteen”. EU:n ei myöskään 

nähdä pystyvän kasvattamaan valtaansa enää demokraattisen prosessin puitteissa, vaan 

integraatiossa keskusvallan vahvistamisen esitetään tapahtuvan uhkailemalla ja kriisien varjolla. 

Liittovaltion eteenpäin viemiseksi ”euron arkkitehtien” kerrotaan juuri odottaneen tällaisen kriisin 

puhkeamista ja euroalueen kritisoidaan tältä osin toimineen alusta lähtien ”liittovaltiohankkeen 

käsikassarana”. Näin ollen puolueen mukaan on syytä pelätä, että kriisiin vedoten tullaan 

”runnomaan läpi ennennäkemättömiä päätöksiä” Suomen talouden ja itsenäisyyden kustannuksella. 

Mikäli Kreikka päätyy irtautumaan euroalueesta, arvioidaan sen merkitsevän suurta riskiä 

tapahtumaketjun käynnistymisestä, joka voisi vähitellen johtaa koko rahaliiton hajoamiseen. Tällöin 

perussuomalaisten mukaan Suomelle olisi ”kohtalokasta jäädä viimeisenä miehenä uppoavan laivan 

kannelle”. Suomen katsotaan jo olevan ajautumassa ”velkasuohon” tähänastisten tukipakettien ja 

vastuiden seurauksena, ja kansallisten tappioiden varoitetaan voivan jatkossa nousta 

ennennäkemättömän suuriksi. EVM:ssä Suomen rahoitusosuuden todetaan tulevaisuudessa olevan 

käytännössä nykyistä suurempi Espanjan ”kaatuessa pois maksajien joukosta” ja Italian kohdalla 

ennustetaan käyvän samoin. Puolue arvostelee myös hallitusta vakuuksien kattavuuden salailusta, 

miltä osin valtiovarainministeriön viitataan viimein myöntäneen kyseessä olevan järjestely, jossa 

pahimmassa tapauksessa vain 20 prosenttia takauksista on turvattu. Lisäksi eurooppalaisen 

pankkiunionin, talletussuojarahaston, eurobondien sekä pankkikriisin torjuntatoimien ilmoitetaan 

toteutuessaan merkitsevän kymmenien miljardien lisätaakkaa Suomelle. Vielä tätäkin suuremman 

”laskun” tähdennetään kuitenkin lopulta aiheutuvan EKP:n kautta tulevista tappioista. Suomen 

korostetaan voivan yhä pelastaa itsensä, mutta ei enää Keski- ja Etelä-Euroopan ”taloudellista 

Titanicia”. Ylipäätään kriisin ratkaisun kannalta ”pienen Suomen” päätöksillä ei sanota olevan 

merkitystä, vaan asian viitataan olevan Saksan ja Ranskan käsissä – täten Espanjan pankkisektorin 

sekä euron esitetään ”kaatuvan tai olevan kaatumatta”, oli Suomi mukana tukipaketeissa tai ei. 

Vuonna 2013 perussuomalaiset taas korostavat jokaisen kriisinhoidon ”näytelmistä” päättyneen 

samalla tavalla: ”suomalainen maksaa”. Aina ”viime tipassa” tehtyjen tukipäätösten esitetään 

perustuneen varoituksille, joissa ilman niiden kansallista hyväksymistä ”maa kaatuu, talous kaatuu 

tai vienti menee tunnissa tukkoon”. Näihin uhkakuviin puolue vastaa toteamalla Suomen osuuden 

tukitoimissa sen verran pieneksi, ettei sillä juuri ole merkitystä tukipakettien kokoon saamisessa. 
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Suomen päätöksillä ei täten nähdä olevan käytännön merkitystä kriisimaiden tilan kannalta, mutta 

sitä vastoin tukipaketteihin osallistuminen määritellään kansallisesta näkökulmasta merkittäväksi 

taloudelliseksi riskiksi. Harjoitetun kriisipolitiikan esitetään nykyisellään muodostavan uhan myös 

yhteiskuntarauhalle ja ”rinta kaarella heittäytymisen finanssiteollisuuden peliin” varoitetaan voivan 

käydä todella kalliiksi Euroopalle. Työttömyyden ilmoitetaan olevan merkittävässä kasvussa 

lukuisissa euromaissa, ja levottomuuksia viitataan jo olleen Espanjassa ja Kreikassa. Niin ikään 

kriisinhoidossa ajetun ”finanssiteollisuuden hämäävän bail out -politiikan” sanotaan luovan 

”talouspakolaisia” ympäri Eurooppaa. Puolue arvosteleekin, että yhteisvaluutan pelastamiseksi, 

”euron alttarille”, ollaan ”uhraamassa miljoonien nuorten elämä ja tulevaisuus”. Epäonnistuneen 

politiikan jatkamisen varoitetaan vain kasvattavan työttömyyttä ja johtavan lopulta Euroopan 

talouden tilaan, jossa puhutaan pian ”menetetyistä sukupolvista”, mikä kuvataan ”karmaisevaksi 

tulevaisuuden näyksi”. 

Vuonna 2015 perussuomalaiset jo ennakoivat, että tavalla tai toisella kriisimaiden velkoja on 

jossain vaiheessa leikattava, ja määrittelevät maiden yhdistäväksi tekijän sen, että yksikään niistä 

tulee tuskin selviämään velkataakastaan. Etenkin Kreikan tilanteessa Suomen varoitetaan joutuvan 

”nielemään tappioita useiden miljardien edestä” jos Syrizan ajama politiikka toteutuu ja maa 

kieltäytyy maksamasta velkojaan tai niitä annetaan anteeksi. Yhtä lailla Kreikan lainaehtoihin 

mahdollisesti tehtävistä muutoksista esitetään koituvan Suomelle tappioita, miltä osin laina-aikojen 

pidennyksen määritellään olevan taloudellisesti sama asia kuin velkojen leikkaus. Ylipäätään koko 

euron historian moititaan olevan täynnä virheitä, joista jokaisen kohdalla veronmaksajien esitetään 

toimineen pääasiallisen taloudellisen vastuun kantajina. Virheiksi nimetään niin euroalueen 

rakentaminen ”eliitin fantasioiden” varaan, yhteisvaluuttaan ”kelpaamattomien” maiden mukaan 

ottaminen, muiden jäsenmaiden sääntöjen vastainen tukeminen, ERVV:n ja EVM:n perustaminen ja 

viimeisimpänä EKP:n setelirahoitus, minkä kuvataan ratkaisuna olevan ”hyppy tuntemattomaan”. 

Lopuksi 

Perussuomalaiset on puolueista ainoana ollut vuosina 2011–2015 yhtäjaksoisesti oppositiossa, mistä 

käsin puolue on myös kaikissa eurokriisin vaiheissa voimakkaasti kritisoinut kulloinkin istuvan 

hallituksen politiikkaa kriisinhoidossa sekä nostanut esiin euroalueen rakenteisiin ja myös 

laajemmin Euroopan integraation kehitykseen liittyviä ongelmakohtia ja uhkakuvia. 

Perussuomalaisten kriisidiskurssin kaksi keskeistä elementtiä ovatkin olleet jyrkän kielteinen 

suhtautuminen integraation syventämiseen sekä puolueen ”tukipakettipolitiikaksi” kutsuman 

kriisinhoidon linjan vastustaminen. Nämä lähtökohdat ovat säilyneet pitkälti muuttumattomina, sillä 
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kannanotoissa ilmenneet keskinäiset eroavaisuudet ovat liittyneet lähinnä kriisin eri vuosina 

vaihdelleisiin painotuksiin ja ajankohtaisten epäkohtien esille tuomiseen. 

Perussuomalaiset ovat esittäneet euromaissa puhjenneen kriisin olevan erottamattomasti kytköksissä 

euroalueessa jo sen perustamisesta lähtien olleisiin rakenteellisiin ongelmiin, vaikka ongelmien 

taustalla viitataan olleen myös kriisimaissa harjoitettu holtiton taloudenpito, verojärjestelmän ja 

hallinnon toimimattomuus sekä maiden ylisuuriksi kasvaneisiin pankkisektoreihin liittyvät riskit ja 

väärinkäytökset. Jäsenyyden eurossa määritellään alun alkaen aiheuttaneen ajan myötä edenneen 

kilpailukyvyn heikkenemisen tulevissa kriisimaissa ja johtaneen edelleen velkaantumiskehitykseen, 

mitä maiden talouksien kuntoon nähden liian alhaisen yhteisvaluutta-alueen korkotason kuvataan 

osaltaan ruokkineen. Kyseessä ei täten todeta olevan vain yksittäisten maiden velkakriisi, vaan 

laajempi euron kriisi. Euroalueen on tältä osin korostettu olleen alusta saakka epäoptimaalinen 

valuutta-alue, joka nykyisellään koostuu niin talouksiltaan kuin tapa- ja hallintokulttuureiltaan liian 

erilaisista jäsenmaista. Tässä puolue on käyttänyt vertailukohtina etenkin suomalaisille ominaiseksi 

määrittelemäänsä tarkan taloudenpidon ja sopimuksista kiinnipitämisen perinnettä suhteessa Etelä-

Euroopan maiden hallinnon tehokkuuteen sekä tapaan harjoittaa talouspolitiikkaansa. 

Euro itsessään on kuvattu poliittiseksi projektiksi, jonka toteuttamisessa talousteoria on unohtunut 

ja jonka tulevaisuuden katsotaan olevan nykymuodossaan kestämättömällä pohjalla. Lisäksi 

euroalueen on sanottu toimineen kaiken aikaa liittovaltiohankkeen ”käsikassarana”, mihin liittyen 

perussuomalaiset ovat tähdentäneet olevan tarpeen ymmärtää laajemmin EU:n sisäistä logiikkaa, 

jossa puolueen mukaan jokainen jäsenmailta tuleva vähäinenkin myönnytys tulkitaan aina 

syvenevän integraation eduksi. Perussuomalaiset ovat niin ikään useaan otteeseen kritisoineet, 

kuinka EU:ssa ja euroalueella ei noudateta yhdessä sovittuja sääntöjä. Puolue on muun muassa 

viitannut kriisinhoidossa myönnettyjen tukipakettien olleen yksiselitteisesti EU:n perussopimusten 

artiklojen 123 ja 125 vastaisia sekä muistuttanut Saksan ja Ranskan rikkoneen jo tätä aiemmin 

vuonna 2004 vakaus- ja kasvusopimusta ilman todellisia sanktioita. 

Kritiikin pääpaino on kuitenkin puolueella kohdistunut kriisinhoidossa toteutettuihin tukitoimiin, 

joista aiheutuneiden kansallisten vastuiden ja taloudellisten riskien on painotettu olevan Suomen 

kannalta täysin kohtuuttomia. Kriisin aikana kaikkien istuneiden hallitusten syytetään vuorollaan 

sitoneen Suomea yhä kasvamassa määrin veronmaksajien rahoilla kriisimaiden lainoittamiseen, ja 

tukipakettien sanotaan suurimmalta osin menneen pankkien, sijoittajien ja jopa rahanpesijöiden 

pelastamiseen, ei suinkaan näiden maiden kansalaisten auttamiseen. Tukitoimia arvostellessaan 

perussuomalaiset ovat toistuvasti puhuneet suoranaisesta ”rahan lapioimisesta” kriisimaihin, minkä 
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puolue on painottanut olevan tosiasia viitaten Kreikan kahdenväliseen lainaan ja EVM:ään 

maksettuun pääomaosuuteen. Niin ikään Suomen neuvottelemien vakuuksien on moitittu olevan 

vain tuottojenvaihtosopimus, joka ei tule kattamaan mahdollisia tappioita täysimääräisesti. 

Kokonaisuudessaan tukipakettipolitiikka on tuomittu moraalittomaksi toiminnaksi, jossa pankkien 

ja sijoittajien ilmoitetaan tulleen pelastetuiksi itse aiheuttamiltaan tappioilta veronmaksajien 

kustannuksella. Saksan ja Ranskan esitetään vielä lisäksi ajaneen Kreikan lainoituksessa omien 

pankkisektoreidensa etuja ja ”höynäyttäneen” muut jäsenmaat mukaan kriisinhoitoon välttyäkseen 

suurten kansallisten pankkitukien maksamiselta. Rahaliiton poliittista luonnetta vakavammaksi 

ongelmaksi perussuomalaiset ovatkin nostaneet euroalueella vallitsevan moraalikadon. 

Vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi kriisinhoitoon puolue on kannattanut jo vuonna 2011 Kreikan kohdalla 

velkajärjestelyn toteuttamista ja on myös myöhempinä vuosina ilmoittanut ajavansa ”no bail out” -

linjaa sekä vaatinut paluuta malliin, jossa aiheuttaja maksaa vahingot. Velkajärjestelyn jälkeen 

kriisinhoito euromaissa olisi perussuomalaisten mukaan tullut puolestaan jättää IMF:n, ei muiden 

jäsenmaiden, vastuulle. Kriisinhoidossa myönnettyjen tukipakettien kohdalla sitä vastoin puolue on 

vastustanut jyrkästi enää tässä vaiheessa tapahtuvaa velkojen anteeksi antamista tai vastaavia 

helpotuksia. Tältä osin on tähdennetty, että velkojen uudelleenjärjestely olisi pitänyt tehdä heti 

kriisin puhjetessa. Tosin vuonna 2015 puolue on jo ennakoinut, että tavalla tai toisella velkojen 

leikkaus tulee ennen pitkää kriisimaiden kohdalla eteen, sillä mailla ei muuten nähdä olevan 

mahdollisuuksia velkataakoistaan selviämiseen.   

Sen sijaan käytännön esimerkiksi toimivasta kriisinhoidosta perussuomalaiset ovat vuosina 2012 ja 

2015 nostaneet Islannin tekemät ratkaisut, joilla maan sanotaan selvinneen talousahdingostaan 

globaalin finanssikriisin aikana. Syiden onnistumisen taustalla esitetään Islannissa olleen 

nimenomaisesti siinä, ettei pankkien tappioita maksatettu veronmaksajilla, finanssipolitiikkaa ei heti 

sopeutusohjelman aluksi kiristetty eikä hyvinvointiyhteiskuntaa ajettu alas. 

Puolue on lisäksi pitänyt kriisin alkuvuosista lähtien esillä mahdollisuutta yksittäisen jäsenmaan 

euroalueesta eroamisesta, tarvittaessa jopa erottamisesta. Puhe on tällöin suunnattu ennen kaikkea 

Kreikkaa kohtaan, mutta yhtä lailla euroeroa on kannatettu ratkaisuksi muille kriisimaille, joiden 

kansalliset taloudet eivät eurossa kykene selviytymään tai jotka eivät noudata valuutta-alueen 

yhteisiä sääntöjä. Kriisin edetessä vuotta 2015 kohti ovat vaatimukset Kreikan erottamiseksi tältä 

osin vain tiukentuneet. Eurosta irtautumisen olennaisina etuina on esitetty itsenäisen rahapolitiikan 

tuoma liikkumavara talouteen ja kansallisen valuutan mukana palautuva devalvaation mahdollisuus, 

jonka avulla eroava maa kykenisi palauttamaan kilpailukykynsä ja saamaan taloutensa kasvuun. 
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Tosin euron hyötyjä on kyseenalaistettu myös Suomen kannalta niin talouskasvun, kilpailukyvyn, 

korkotason kuin valuutan vakauden suhteen, mitä on perusteltu etenkin vertailulla euroon 

kuulumattomiin Pohjoismaihin. Varsinaisen eurosta eroamisen puolesta puolue on ottanut 

selkeimmin kantaa vuonna 2012 ilmoittamalla eron olevan taloutensa hyvin hoitaneelle Suomelle 

sekä helppoa että eduksi. Perussuomalaiset ovat nojanneet perusteluissaan myös Suomen 1990-

luvun laman aikaisiin tapahtumiin pankkisektorilla sekä päätöksiin kansallisessa rahapolitiikassa. 

Toisin kuin eurokriisissä valitussa kriisinhoidon linjassa, Suomen on huomautettu hoitaneen 

tuolloin itse pankkisektorinsa tukemisen. Suomessa aikanaan vallinneen korkean korkotason taas 

kerrotaan johtuneen harjoitetusta vahvan markan politiikasta, mutta sittemmin korkojen viitataan 

lähteneen laskuun markan kellutuspäätöksen myötä. Tämän johdosta puolue näkeekin vaikeaksi 

pitää nykyistä alhaista korkotasoa tai valuutan vakautta yksin eurojäsenyyden ansiona. 

Perussuomalaisten varoituksissa on kriisin kuluessa toistunut niin yksittäisille maille myönnettyjen 

tukipakettien, ERVV:n ja EVM:n perustamisen sekä EKP:n osto-ohjelman kohdalla huoli 

integraation etenemisestä vaihe vaiheelta yhä enemmän liittovaltiota ja tulonsiirtounionia kohti. 

Puolueen mukaan epäoptimaalinen euroalue vaatisi kuitenkin toimiakseen juuri niin pitkälle 

menevää integraation syventämistä, käytännössä fiskaaliunionia ja liittovaltiota, etteivät nämä 

ratkaisut ole kansallisesti enää hyväksyttävissä. Samalla kriisinhoitoon liittyvien Suomen 

taloudellisten riskien on ilmoitettu kasvaneen jo niin suuriksi, että ne toteutuessaan muodostavat 

tulevaisuudessa uhan kansalliselle taloudelle ja hyvinvointivaltion perustalle. 

Toisaalta tukipaketteihin liittyvien tiukkaan talouspolitiikkaan velvoittavien sopeutusohjelmien on 

sanottu vaikeuttavan myös tavallisten kansalaisten elämää kriisimaissa, miltä osin etenkin alati 

paheneva työttömyys on nostettu merkittäväksi ongelmaksi. Painokkaimmin perussuomalaiset ovat 

tuoneet kriisin tätä puolta esille vuoden 2013 puheenvuorossaan, jolloin eurokriisissä harjoitetun 

politiikan on moitittu muodostavan uhan jo yhteiskuntarauhalle ja levottomuuksia viitataan olleen 

niin Espanjassa kuin Kreikassa. Puolue onkin tällöin tuominnut, että kriisinhoidossa ollaan 

uhraamassa ”euron alttarille” miljoonien nuorten tulevaisuus yhteisvaluutan pelastamiseksi. 

9.1.3. Suomen Keskusta 

Tutkimusaineisto käsitti keskustan kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on vielä vuonna 

2011 ollut päähallituspuolueen asemassa, mutta sitä vastoin vuosina 2012, 2013 ja 2015 käytyjen 

välikysymyskeskusteluiden aikaan oppositiossa. 
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Keskusta ilmoittaa vuonna 2011 syyn Euroopan talouden ”myrskyämiseen” olevan siinä, että osa 

euroalueeseen hyväksytyistä maista on hoitanut talouttaan ”holtittomasti”. Pankkien ja sijoittajien 

sanotaan olleen osaltaan tukemassa kehnoa taloudenpitoa lainatessaan ”ongelmamaille” valtavia 

summia ja velkaantumiskehityksen kerrotaan muodostaneen valtioiden ja pankkisektorin välille 

kytköksen, mikä on vaikeuksien ilmetessä saattanut ongelmiin niin valtiot kuin pankitkin. Vuonna 

2012 oppositioon siirryttyään puolue sen sijaan tuo esiin kriisin syitä palaamalla ajallisesti 1990-

luvun tapahtumiin, jolloin sdp:n ja kokoomuksen muistutetaan ”vieneen Suomen tunnetusti ilman 

kansanäänestystä euroon”, vaikka asiantuntijoiden viitataan jo tuolloin sanoneen, että euroalueesta 

tulisi todella huonosti yhteensopiva ja että tästä syntyisi ennen pitkää ongelmia. Keskusta 

huomauttaa tältä osin vastustaneensa aikanaan eurojäsenyyttä ja vaatineen asiassa kansanäänestystä. 

Euroalueella kerrotaankin ”alkaneen heti tapahtua”. Puolue toteaa korkojen romahtaneen niissäkin 

maissa, joissa ei olisi pitänyt, ja esittää lainarahan alkaneen virrata erityisesti Saksasta tuleviin 

”velkamaihin”. Tämän seurauksena maiden sanotaan aluksi menettäneen kilpailukykynsä talouden 

samanaikaisesti ”sukeltaessa”, ja viimein valtavan velan, alijäämän ja kiinteistökuplan jääneen 

jäljelle. Ongelmana vallitsevassa tilanteessa keskusta arvioi pääomapaon kasvavan entisestään 

kriisimaiden pankeista ja sanoo pankkien horjuvan myös jo Espanjassa ja Italiassa. EKP:n kerrotaan 

tulleen pankkien avuksi, minkä todetaan samalla merkinneen Suomen vastuiden kasvua. 

Vuonna 2013 keskusta sanoo euroalueen vakauden olleen uhattuna jo lähes viisi vuotta, minä 

aikana Suomen vastuiden kriisinhoidossa viitataan kasvaneen merkittävästi vuoden 2011 jälkeen – 

tuolloisesta 3,6 miljardista nykyiseen 9 miljardiin. Puolue luettelee kuluneina vuosina Kataisen 

hallituksen kaudella talous- ja rahaliiton syventyneen, yhteisen velan ja taloudellisten riskien 

kasvaneen sekä päätösvallan siirtyneen yhä enemmän pois kansallisista käsistä, ja huomauttaa 

kriisin silti olevan yhä ratkaisematta. Hallituksen moititaan lisäksi luopuneen yksimielisestä 

päätöksenteosta EVM:ssä sekä mahdollistaneen osaltaan pankkien suoran pääomittamisen. 

Eurokriisin vaikutusten kerrotaan näkyvän lisääntyvinä sosiaalisina ongelmina, työttömyytenä ja 

poliittisena epävakautena monissa jäsenmaissa, minkä ohessa viitataan ”eurokritiikin voimistuneen 

ja poliittisten protestiliikkeiden saaneen elintilaa”. Keskusta niin ikään määrittelee euromaat 

historialtaan, talouden rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan ”hyvin epäyhtenäiseksi joukoksi” ja 

muistuttaa tästä johtuen vastustaneensa liittymistä euroon ensimmäisten maiden joukossa. 

Tuolloisen Kyproksen rahoitustukipyynnön osalta puolue esittää, että Kreikan velkojen aiempi 

leikkaus ajoi kyproslaiset pankit tilanteeseen, jossa ne eivät enää selvinneet ilman lisärahoitusta. 

Ongelmien katsotaan vain pahentuneen Kyproksen edellisen hallinnon oltua ”pitkään haluton” 

hyväksymään sopeutusohjelmaa maan taloudelle. Esiin nostetaan myös pankkisektoriin kohdistuvat 
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rahanpesuepäilyt, maassa vallinnut alhainen yritysverotus sekä pankkitalletuksille maksetut 

tavallista korkeammat korot. Kyproksen talouden ilmoitetaan olevan arvion mukaan supistumassa 

yli 12 prosentilla kahden vuoden kuluessa ja kahden kyproslaisen pankin uudelleenjärjestelyn 

kerrotaan osaltaan kiihdyttävän talletuspakoa, kasvattavan työttömyyttä ja heikentävän 

merkittävästi yritysten mahdollisuuksia lainansaantiin. 

Niin ikään vuoden 2015 tilanteessa keskusta korostaa ”euron ja Kreikan taakkojen olevan meidän 

niskassa” siitä johtuen, että kokoomus ja sdp veivät hallituksessa aikanaan Suomen ilman 

kansanäänestystä euroon ja ”hyväksyivät sinne kaiken kukkuraksi vielä Kreikan”. Tässä vaiheessa 

Kreikan talouden määritellään olleen vielä paremmalla tolalla, tosin kunnossa sen ei todeta olleen 

tuolloinkaan. Tämän esitetäänkin olleen syynä maan korkeisiin lainakorkoihin ennen euroalueeseen 

liittymistä, jolloin se ei keskustan mukaan ollut saanut markkinoilta ”liikaa rahaa”. Jäsenyyden 

kerrotaan sittemmin ”romahduttaneen” Kreikan lainakorot ja johtaneen maan velkaantumiseen, 

talouskuplan syntyyn ja viimein kriisiin ajautumiseen. Toisaalta osasyyn ongelmiin Euroopassa 

puolue viittaa löytyvän euron valuvioista, joiden nimetään olevan ”samaan valuutta-alueeseen 

sopimattomien maiden sinne sullominen, piittaamattomuus pelisäännöistä ja siirtyminen toisten 

sotkujen maksuun”. Lisäksi EKP:n sanotaan joutuneen valuvikojen ”paikkaajaksi” ja sen todetaan 

olevan jo ”valumassa vaarallisen lähelle mandaattinsa rikkomista”. Euromaiden suorien lainojen ja 

takauslupausten kerrotaan olevan yhteensä noin 800 miljardia ja EKP:n ilmoitetaan osallistuneen 

kriisinhoitoon suurin piirtein samalla summalla. Kritiikin painopiste siirtyy keskustalla eurokriisistä 

osin myös kansalliseen politiikkaan, sillä puolue nimeää Kataisen ja Stubbin hallitusten talous- ja 

työllisyyspolitiikan ”täydellisen epäonnistumisen” ja kyvyttömyyden välttämättömiin uudistuksiin 

suurimmaksi syyksi ”historiamme pitkäkestoisimpaan alamäkeen ajautumiseen”. 

Kriisinhoidon tavoitteiden osalta keskusta esittää vuonna 2011 hallituksen politiikan olleen 

vastuullista Euroopan senhetkisessä tilassa ja mahdollistaneen myös kansallisen selviytymisen 

aikaisemmasta globaalista finanssikriisistä. Tavoitteena ilmoitetaan kaiken aikaa olleen suojata 

palkansaajia, yrittäjiä ja asuntovelallisia. Suomen todetaan ”hoitaneen omat asiansa hyvin”, mutta 

samalla huomautetaan, ettei tämä vielä yksin riitä. Kotimaan talouden korostetaan olevan vahvasti 

riippuvaista kansainvälisestä taloustilanteesta ja taloudeltaan vahvan Euroopan olevan kansallisen 

edun mukaista. Puolue tähdentää, että ”talouden myrsky” on kyettävä rauhoittamaan, ja määrittelee 

Suomen ainoan mahdollisuuden olevan yhteistyö ja kestävät päätökset muiden jäsenmaiden kanssa 

Euroopan talouden ja työllisyyden pelastamiseksi. Suomen kerrotaan olevan mukana rakentamassa 

järjestelmää, jossa suuria riskejä ottaneet pankit ja sijoittajat joutuvat kantamaan näistä myös 
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vastuunsa. Ongelmiin ajautuneiden maiden taas tulisi keskustan mukaan ”laittaa nyt taloutensa 

kuntoon” – tässä Suomen linjan painotetaan olleen tiukin yhdessä Saksan ja Alankomaiden kanssa. 

Vuonna 2012 keskusta puolestaan arvostelee sitä, ettei kriisimaiden tilaa ole onnistuttu parantamaan 

tukitoimista huolimatta, ja kertoo tilanteen olevan pikemminkin päinvastainen. Maiden kansallisten 

alijäämien ja velkojen viitataan tältä osin yhä kasvavan samalla kun kansantuote pienenee. Kreikan 

ja Portugalin ei katsota pystyvän toteuttamaan kansallisin toimin riittävää sisäistä devalvaatiota, ja 

rahapolitiikan näkökulmasta euron todetaan olevan erityisesti näille maille ”aivan väärä valuutta”. 

Puolue esittää maiden ”laskujen jäävän muiden maksettaviksi”, mikäli kriisipolitiikka vain jatkuu 

entisellään. Vastuiden kriisinhoidossa koetaan jakautuvan Suomen kannalta epäoikeudenmukaisesti, 

eikä espanjalaisten tai muidenkaan maiden pankkien ”massiivista tukemista suomalaisten 

verovaroin” pidetä oikeutettuna. Mikäli vastuujako olisi toteutettu oikeudenmukaisesti sen mukaan, 

minkä verran eri maista on sijoitettu kriisimaihin, olisivat keskustan mukaan Saksan ja Ranskan 

vastuut moninkertaiset ja Suomen taas merkittävästi pienemmät kuin miksi ne nykyisellään 

uhkaavat muodostua. Keskusta ilmoittaa, ettei se hyväksy tällaista Suomen vastuiden ja riskien 

kasvattamista, vaan kannattaa EU:n kehittämistä jatkossa itsenäisten valtioiden liittona ilman uusia 

poliittisia instituutioita. Lisäksi edellytetään kansanäänestyksen järjestämistä, mikäli hallitus 

jatkossa sitoutuu ”velkaunioniin ja liittovaltiokehitykseen” johtaviin päätöksiin osana kriisin 

käsittelyä. Puolue linjaa, että vastuunkanto kriisinhoidossa tulisi muuttaa oikeudenmukaiseksi ja 

että maille, jotka eivät eurossa selviä, tulisi ”osoittaa kestävä tie ulos”. Euroalueen ”pitäminen 

pystyssä hintaan mihinkä hyvänsä” tuomitaan tältä osin vääräksi ratkaisuksi. 

Vuonna 2013 keskusta ilmoittaa sanovansa ”kyllä” EU:lle, eurolle ja vastuulliselle taloudenpidolle, 

mutta sitä vastoin ”ei” jatkuville uusille tukipaketeille, Suomen velkavastuiden ja riskien 

kasvattamiselle sekä liittovaltiokehitykselle. Vielä kriisin alkuvuosina Kreikan, Irlannin ja 

Portugalin tukitoimien aikaan tilanteen määritellään olleen toinen: tuolloin ”velkakriisin iskettyä” 

Eurooppaan puolue painottaa olleen perusteltua estää sen leviäminen ”antamalla ensiapua ja 

rakentamalla palomuuria pienten euromaiden ympärille”. Ne euromaat, jotka tilanteessa kykenivät 

”uskottavasti ohjaamaan taloutensa kestävämmälle uralle” ansaitsivat keskustan mukaan tämän 

ensiavun. Sen sijaan kriisinhoidon nykytilanteen osalta viitataan presidentti Niinistön esittämään 

kritiikkiin, kuinka ”olemme lähinnä riidelleet siitä, miten voisimme velkaantua lisää” ja ettei kriisiä 

ratkaista uusilla säännöillä vaan olemassa olevien sääntöjen noudattamisella. Keskustan näkemykset 

todetaankin kriisinhoidossa ”samansuuntaisiksi”. Tuolloin ajankohtaisen Kyproksen kysymyksen 

kohdalla puolue taas tyrmää jo maata koskevien rahanpesuepäilyjen olevan riittävä syy siihen, ettei 

se voi asettua kannattamaan tukipakettia. 
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Vuonna 2015 keskusta perustelee jälleen aikaisempaa hallitusvuosiensa kriisipolitiikkaa todeten, 

että aikanaan Kreikan kriisiin ajautuessa olisi samalla ”kriisiaalto pyyhkäissyt” koko Euroopan yli 

”suojavallien” tuolloin vielä puuttuessa. Näin ollen puolueen mukaan ”katastrofin estämiseksi” 

päätettiin vuonna 2010 ensiksi hätäavusta Kreikalle tiukoilla ehdoilla ja tämän jälkeen ERVV:n 

muodostamisesta, jolla ”tähdättiin kriisin uhkaamien pienten euromaiden pelastamiseen”. Keskusta 

korostaa, että vaikka olikin 1990-luvulla vastustanut liittymistä euroon, ei se vuosina 2010–2011 

päähallituspuolueena ollessaan voinut Suomen edun nimissä vastustaa näiden hätäratkaisujen 

tekemistä. Hallituksen huomautetaan kuitenkin tuolloin asettaneen rajat kriisinhoidossa tehtäville 

päätöksille siten, että Suomi tulisi hyväksymään ”vain hätäratkaisut ja suojavallit”. Suomen 

vastuulupausten kriisinhoidossa sen sijaan tähdennetään kasvaneen moninkertaisiksi keskustan 

siirryttyä hallituksesta oppositioon vuonna 2011. Kataisen ja Stubbin hallitusten epäonnistuneesta 

politiikasta ja ”onnettomasta eurosta” esitetään viime kädessä kaikkien suomalaisten joutuvan 

maksamaan kovaa hintaa, ja keskusta painottaakin, ettei tällä tiellä ole varaa jatkaa. 

Kriisinhoitotoimien suhteen vuonna 2011 keskusta viittaa hallituksen hakeneen yhdessä muiden 

talouttaan hyvin hoitaneiden jäsenmaiden kanssa ratkaisuja, joilla vakautetaan euroa ja vähennetään 

siten suomalaisille koituvia haittoja. Tuloksena esitetään syntyneen ratkaisun, jossa Eurooppaan 

luodaan kokonaisuudessaan 750 miljardin ”vakautuspaketti” rahamarkkinoiden rauhoittamiseksi. 

Vakautuspaketin suuren rahamäärän tarkoituksena selitetään olevan, että jo sen olemassaolo 

itsessään riittää rauhoittamaan markkinat niin, ettei varsinaista vakautusvälinettä tarvitse koskaan 

käyttää. Suomen ilmoitetaan vastikään huippukokouksessa vain vahvistaneen aiemman päätöksen 

ERVV:n täysimääräisestä käytöstä ja siten opposition väitteen uusiin miljarditukiin sitoutumisesta 

todetaan olevan väärä. Keskusta niin ikään huomauttaa, että päinvastoin kuin oppositiolla, 

hallituksella ei ole kriisinhoidossa käytössään ”politikoinnin mahdollisuutta”. Tulevan EVM:n 

suhteen taas tähdennetään, ettei kansallinen päätösvalta ole uhattuna, vaan pysyvää 

kriisinhallintajärjestelmää käytetään vain yksimielisillä päätöksillä, eli Suomi ”voi siis jatkossakin 

päättää joka kerta itse, onko mukana ongelmamaiden tukemisessa”. EVM:n myötä myös 

pankkisektorin ja sijoittajien kerrotaan tulevaisuudessa kantavan vastuunsa. 

Vuonna 2012 keskusta painottaa Suomen olleen vuonna 2010 kriisin kärjistyttyä Kreikassa, ja 

myöhemmin Irlannissa ja Portugalissa, vain ”valmis ensiapuun” ja siihenkin tiukkaa 

sopeuttamisohjelmaa mailta edellyttäen. Jo keväällä 2011 todetaan kuitenkin käyneen ilmi, että 

etenkin Kreikka ”vajosi entistä syvemmälle” avusta huolimatta. Tuolloin Kreikalle oikea ratkaisu 

olisi ollut puolueen mukaan ajautuminen aitoon velkasaneeraukseen ja ulos eurosta, jolloin myös 

”laskut” olisivat jääneet paljon pienemmiksi kuin mitä tästä voisi seurata nykytilanteessa. Kataisen 
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hallituksen kritisoidaan tehneen silti ratkaisun, jossa ”Kreikka ja muut velkamaat päätettiin pitää 

eurossa hinnalla millä hyvänsä”. Tämän tähdennetään olleen Saksalle ja sen pankkisektorille 

edullinen mutta Suomelle kohtuuton valinta. Hallituksen esitetäänkin vuodesta 2011 eteenpäin 

lähteneen kriisipolitiikassaan ”Saksan tielle”, minkä myötä ”maksumiehen kasvava vastuu on 

osoitettu kaikille euromaille eikä vain niille, jotka ovat kriisin aiheuttaneet”. Kataisen hallituksen 

moititaan sitoutuneen näin toimiessaan ja ”vastoin eduskunnalle monta kertaa antamiaan lupauksia” 

maiden yhteisten vastuiden kasvattamiseen sadoilla miljardeilla, pankkien tosiasialliseen 

luotottamiseen, ostamaan jälkimarkkinoilta sijoittajien ”huonoja papereita meidän yhteiseen 

piikkiin” sekä siihen, että EVM:ssä päätökset voidaan tehdä ilman yksimielisyyttä. Keskusta 

ilmoittaakin vastustavansa hallituksen linjaa, jonka esitetään sitovan suomalaisia veronmaksajia yhä 

suurempiin kansallisiin vastuisiin velkakriisin hoitamisessa. Lisäksi puolue huomauttaa, ettei se voi 

hyväksyä Saksan liittokansleri Merkelin ”viitoittamia askeleita” yhteiseksi finanssiunioniksi, jossa 

tulisi olemaan ennen pitkää yhteiset velat ja verot, ja jonka seuraava vaihe olisi ”selvästi poliittinen 

unioni”. Tuolloisen Espanjan pankkien pääomittamistarpeen suhteen keskusta puolestaan linjaa, että 

vastuu on osoitettava pankkien omistajille, velkojille ja niille kumppaneille, jotka ovat olleet 

ongelman aiheuttamassa – näihin luetaan mukaan myös saksalaiset ja ranskalaiset sijoittajat sekä 

näiden maiden veronmaksajat. 

Sen sijaan vuonna 2013 keskusta nostaa kriisinhoidosta ”hyväksi esimerkiksi” Irlannin, jolle 

myönnettiin keskustajohtoisen hallituksen kaudella puolueen mainitsemaa ensiapua ja jonka 

esitetään olevan vähitellen selviämässä kriisistä. Puolue kuitenkin linjaa ”yhteisten velkavastuiden 

tien olevan nyt kuljettu loppuun” ja katsoo, että eurojäsenyyteen kykenemättömät maat tulisi 

päästää ulos rahaliitosta. Keskusta vastustaa Kyproksen 10 miljardin tukipakettia, josta todetaan 

sittemmin vielä selvinneen, ettei tämäkään välttämättä tule maalle riittämään. Myöskään hallituksen 

puheita sijoittajavastuun toteutumisesta Kyproksen ratkaisussa ei pidetä uskottavina, vaan 

”pahimpien keinottelijoiden” sanotaan ehtineen jo siirtää rahansa pois maasta. Puolue niin ikään 

kritisoi Kyproksen ohjelman toteutusta rahanpesuselvityksen viivästymisestä ja pankkitalletusten 

ensimmäisestä leikkauspäätöksestä, jonka oli määrä ulottua kaikkiin talletuksiin. Tosin uutta 

ratkaisua, jossa ei puututa ”tavallisten kyproslaisten alle 100 000 euron talletuksiin”, puolue pitää 

oikeudenmukaisena ja tähdentää, että pienten tallettajien kaikkialla Euroopassa on voitava luottaa 

siihen, että varat ovat turvassa. 

Vuonna 2015 keskusta sanoo niin ikään Irlannin sekä myös Portugalin ”ottaneen asiat todesta” 

taloutensa tilanteessa ja näkee niillä myös olevan mahdollisuudet kriisistä selviytymiseen. Kreikan 

sitä vastoin ei katsota pitäneen lupauksiaan. Kataisen hallituksen moititaan tästä huolimatta 
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antaneen tukensa maan uudelle tukipaketille vuonna 2012, josta suuren osan kerrotaan menneen 

pankkien tukemiseen. Kreikan velkataakan kerrotaan olevan yli 300 miljardia ja samalla 

huomautetaan, ettei maan tarvitse lyhentää lainojaan pitkiin aikoihin, eikä se maksa niistä 

”käytännössä lainkaan” korkoja. Maan katsotaan lisäksi ”pitävän pihdeissään” muuta Eurooppaa 

poliittisen tilanteensa vuoksi, miltä osin valtaan nousseen Syrizan viitataan vaalilupauksissaan 

kannattaneen säästöjen purkua ja velkojen maksamatta jättämistä. Kreikan ilmoitetaan jo kyenneen 

selviytymään muista kuin velasta ja velanhoitokustannuksista, ja keskusta tähdentääkin, että Syriza 

”on pakotettava pysymään” tällä tiellä, jolla ”se syö korkeintaan sen, minkä se tienaa”. Näin ollen 

nyt sanotaan olevan Kreikan vuoro näyttää, ”haluaako se edes yrittää palata terveen talouden tielle”. 

Muussa tapauksessa on puolueen mukaan maalle ”aika näyttää ovea”. Keskusta niin ikään linjaa, 

ettei Suomen tule hyväksyä velkojen anteeksiantoa, laina-aikojen kohtuuttomaksi pidentämistä eikä 

”uusia apupaketteja maan uusien syömävelkojen maksamiseen”. Puolueen mukaan tämä merkitsisi 

lopullista siirtymistä ”tulonsiirtounioniin, jossa yhdet maksavat toisten laskut”. Tällaista siirtymistä 

”rajatusta hätäavusta tulonsiirtounionin eli jatkuvien ja kasvavien avustusten tielle” keskusta 

ilmoittaa vastustaneensa koko ajan. Kataisen ja Stubbin hallitusten kritisoidaan kuitenkin vieneen 

Suomea juuri tähän suuntaan hyväksyessään Espanjan ja Kyproksen tukitoimet, ”höllennykset” 

tukea saaneiden maiden lainaehtoihin sekä ratkaisut, joilla EVM:stä on alettu myöntämään ”meidän 

piikkiimme” suoria tukia myös pankeille ja joilla kaikkien euromaiden pankit on laitettu viime 

kädessä vastuuseen toisistaan. 

Uhkakuvien osalta keskusta nostaa vuonna 2011 esille vaaran rahoitusmarkkinoiden uudelleen 

romahtamisesta, minkä estäminen sekä talousolojen vakauttaminen nimetään keskeiseksi 

tavoitteeksi. Puolue muistuttaa aiemman globaalin talouskriisin Suomelle aiheuttamista vahingoista 

ja varoittaa, että ”jos rahamarkkinat päästettäisiin romahtamaan, myös meidän taloutemme 

romahtaa”. Samalla huomautetaan Suomen velkaantumistahdista ja ettei tämä kehitys voi jatkua. 

Vuoden 2012 tilanteessa euroalueen määritellään puolestaan tulleen ”tienhaaraan”, jossa osan 

jäsenmaista esitetään haluavan ottaa lisää velkaa ja jakaa vastuut muille ilman oman päätösvaltansa 

menettämistä. Saksan sitä vastoin katsotaan ”suhtautuvan penseästi” yhteisvastuun kasvattamiseen 

jos ei euroaluetta viedä kohti liittovaltiota. Uhkaksi tässä keskusta nostaa vähitellen liittovaltioon 

johtavan kehityskulun, jossa ”ensin tulisi talousunioni, sitten seuraisi pankkiunioni ja poliittinen 

unioni”. Pyrkimyksen liittovaltion rakentamiseksi eurokriisin varjolla varoitetaan samalla 

pirstaloivan koko EU:n. Puolue kysyykin, uskaltaako Suomi kieltäytyä uusista yhteisvastuullisista 

taakoista vai aiotaanko ”peesata Saksaa” hyväksymällä vastuiden lisääminen ja näin ”hivuttautua 

asteittain liittovaltion tielle”. Kataisen hallituksen linjausten kerrotaan jo nykyisellään merkitsevän 



 

294 
 

tulonsiirtounionia ja kohta myös pankkiunionia, jossa ”hyvin asiansa hoitaneet joutuisivat 

osallistumaan jatkuvasti yli varojensa eläneiden laskujen maksuun”. Vuonna 2013 keskusta ei tuo 

uhkakuvia yhtä voimakkaasti esiin kuin aiempina vuosina, mutta puolue viittaa jälleen 

liittovaltiokehityksen mahdollisuuteen, mitä se painottaa vastustavansa uusien tukitoimien sekä 

Suomen vastuiden ja riskien kasvattamisen ohessa. Vuonna 2015 keskusta taas nostaa jälleen 

uhkaksi vaiheittaisen siirtymisen kohti tulonsiirtounionia, joka puolueen mukaan olisi ensinnäkin 

EU:n perussopimusten vastainen ja synnyttäisi ”todellisen moraalikadon” sekä toisaalta velvoittaisi 

euromaat lopulta antamaan anteeksi velat myös muille ”ongelmamaille”. 

Lopuksi 

Keskustan kohdalla eurokriisiä ja kriisinhoitoa koskevissa kannanotoissa on nähtävissä selkeä 

jakolinja kevääseen 2011 asti jatkuneen päähallituspuolueen aseman ja tätä seuranneen 

oppositiokauden välillä. Oppositiossa puolueen lähestymistapa kriisiin on monilta osin muotoutunut 

uudelleen ja myöhemmissä puheenvuoroissa on tuotu esiin seikkoja, joilla on oikeutettu ensinnäkin 

keskustan itse harjoittamaa kriisipolitiikkaa vuosina 2010–2011 ja toisaalta kritisoitu voimakkaasti 

myöhempien Kataisen ja Stubbin hallitusten toimia kriisinhoidossa. Keskustan kriisidiskurssissa 

voidaankin todeta tapahtuneen olennaisia painopisteiden muutoksia oppositioon siirtymisen jälkeen, 

näihin puolue on tosin myös itse kohdistanut huomiota ja esittänyt perusteluita. 

Kriisin syiden osalta keskusta on vielä vuonna 2011 Kiviniemen hallituksen kaudella arvostellut 

osaa euromaista holtittomasta taloutensa hoitamisesta sekä syyttänyt pankkeja ja sijoittajia suurten 

lainojen myöntämisestä kyseisille ”ongelmamaille”. Velkaantumisen syventyessä tämän esitetään 

ajaneen lopulta ongelmiin sekä valtiot että pankit. Sittemmin vuosina 2012–2015 puolue on 

nostanut maiden velkaantumisen lisäksi esiin myös muita tekijöitä kriisin taustalla. Tältä osin puhe 

on keskittynyt suuressa määrin euroalueen ”valuvikoihin” ja palannut paikoin käsittelemään 1990-

luvun tapahtumia rahaliiton perustamisvaiheessa. Näissä puheenvuoroissa euroalueen on määritelty 

muodostuneen alusta lähtien epäyhtenäisestä maajoukosta ja tästä aiheutuvien ongelmien on niin 

ikään huomautettu olleen aikanaan asiantuntijoiden tiedossa. Keskusta on tässä yhteydessä samalla 

muistuttanut, kuinka puolue alun perin vastusti euroon liittymistä ja vaati asiasta kansanäänestystä. 

Näkyvintä muutos kannanotoissa on ollut kuitenkin suhtautumisessa varsinaisiin kriisimaiden 

tukitoimiin, sillä keskustan kannatettua vielä kriisin alkuvuosina Kreikan, Irlannin ja Portugalin 

ERVV-lainoitusta, on puolue sittemmin oppositiossa ollessaan vastustanut jyrkästi niin Kreikan 

toista lainaohjelmaa kuin Espanjan ja Kyproksen tukitoimia. Velkaongelmat sekä vaatimukset 



 

295 
 

pankkien ja sijoittajien vastuunkannosta ja kriisimaiden talouksien kuntoon laittamisesta ovat 

sinänsä olleet esillä kaikissa puheenvuoroissa, mutta sen sijaan siinä, mitä toimia puolue on 

kulloinkin asettunut tukemaan tilanteen ratkaisemiseksi, on hallituskauden päättymisen jälkeen 

vuonna 2011 linjassa tapahtunut siirtymää. Vielä vuonna 2011 kriisitoimia perustellessaan keskusta 

on hallitusvastuussa korostanut Suomen riippuvuutta kansainvälisestä taloustilanteesta ja esittänyt 

yhteistyön jäsenmaiden kanssa ainoana vaihtoehtona vakauttaa ja pelastaa Euroopan talous. 

Hallituskautensa aikaisista tukitoimista puolue on jälkikäteen puhunut hätäapuna, ensiapuna ja 

palomuurin rakentamisena pienten euromaiden ympärille. Keskusta onkin maininnut hyviksi 

esimerkeiksi kriisinhoidosta niin Irlannin kuin Portugalin. Sen sijaan kriisitoimet Kreikan toisesta, 

vuoden 2012 lainaohjelmasta eteenpäin eivät ole enää puolueen mukaan olleet vastaavaa hätäapua, 

vaan kriisinhoidon linjan määritellään muuttuneen Suomen kannalta epäoikeudenmukaiseksi 

vastuiden ja riskien kasvattamiseksi sekä yhteisvastuuksi muiden veloista. Tämän kannalta yhtenä 

keskeisenä kritiikin aiheena Kataisen hallituksen moititaan luopuneen yksimielisyysvaatimuksesta 

ERVV:tä seuranneen EVM:n päätöksenteossa. 

Kaiken kaikkiaan keskusta on oppositiossa vuosina 2012–2015 linjannut kannattavansa EU:ta, 

euroa ja vastuullista taloudenpitoa, mutta vastustavansa jatkuvia uusia tukipaketteja, Suomen 

vastuiden ja riskien kasvattamista sekä liittovaltiokehitystä. Vaikka puolue on ilmoittanut 

kannattavansa euroa, on näinä vuosina nostettu silti esiin mahdollisuus maiden eroamisesta tai jopa 

erottamisesta euroalueesta, mikäli nämä eivät kykene saamaan kansallista talouttaan kuntoon. 

Etenkin Kreikan suhteen on heti vuonna 2012 todettu, että oikea ratkaisu maan kohdalla olisi jo 

aiemmin ollut ero eurosta ja ajautuminen velkasaneeraukseen. Samassa yhteydessä keskusta on niin 

ikään linjannut vääräksi ratkaisuksi pitää euroalue pystyssä hintaan mihin hyvänsä. 

Painopisteen siirtyminen on näkynyt myös uhkakuvista puhumisen kohdalla, sillä vielä vuoden 

2011 tilanteessa keskusta on hallituksessa korostanut Suomen talouden romahtavan, mikäli vain 

kriisinhoidossa Euroopan rahoitusmarkkinat päästettäisiin romahtamaan. Sen sijaan vuosina 2012–

2015 puolue on useaan otteeseen oppositiosta käsin varoittanut, kuinka hallituksen ajama 

kriisinhoidon linja on jo muodostamassa jäsenmaiden välille tosiasiallista tulonsiirtounionia ja 

laajemmassa kuvassa viemässä Suomea muun Euroopan mukana ”hivuttamalla” eteenpäin 

liittovaltiokehityksessä. 
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9.1.4. Suomen Kristillisdemokraatit 

Tutkimusaineisto käsitti kristillisdemokraattien kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on vielä 

vuonna 2011 ollut oppositiossa, mutta sittemmin hallitukseen nousun myötä vuosien 2012, 2013 ja 

2015 välikysymyskeskusteluiden aikaan osa hallituskoalitiota. 

Kristillisdemokraatit eivät vuonna 2011 osoita suoria syitä eurokriisin taustalla, mutta näkevät 

laajoja ongelmia eurooppalaisessa finanssijärjestelmässä sekä ”varojensa yli eläneiden” maiden 

toiminnassa. Euroopan talousnäkymiä puolue pitää epävarmoina ja kuvailee jatkuvan kiinnittymisen 

”yhä syvemmälle euro- ja finanssitalouden syövereihin” muiden maiden ”makean elämän 

kulutuskuplaa ja ylikuumentuneita velkamassoja” takaamalla herättävän kansallista hätää. Niin 

ikään pankkien aiempien stressitestien ei katsota herättävän luottamusta, sillä esimerkiksi Irlannissa 

pelastettujen pankkien viitataan läpäisseen testit mutta olleen silti ”rapakunnossa”. Myös vuonna 

2012 markkinoilla esitetään vallitsevan epäluottamusta useiden euromaiden lainanottoa kohtaan, 

minkä todetaan näkyvän samalla Espanjan tilanteessa. Maiden lainanoton saatavuuteen ja hintaan 

kerrotaan liittyvän runsaasti paineita ja riskejä, minkä ohessa valtioiden lainanoton sekä pankkien 

taseiden tähdennetään olevan vahvasti toisiinsa linkittyneitä. Tällöin valtioiden velanotossa 

mahdollisesti ilmenevät ongelmat tuovat puolueen mukaan rahoitusjärjestelmän ja julkisen 

kysynnän kautta merkittävän epävakaustekijän suoraan reaalitalouteen. 

Vuonna 2013 kristillisdemokraatit puolestaan korostavat, että Suomi ei ole ollut aiheuttamassa yhä 

uusiin euromaihin levinnyttä kriisiä, ja toteavat, ettei tuolloistakaan keskustelua tarvitsisi käydä, jos 

vain kaikki maat olisivat noudattaneet yhteisiä sääntöjä ja hoitaneet talouttaan vastuullisesti. 

Kyproksen tilanne määritellään osaksi laajempaa euroalueen kriisiä, jonka taustalla ovat samat 

”järjestelmän valuviat”, joiden kerrotaan tulleen esille jo aiemmin kriisissä. Tältä osin EMU:n 

luetellaan historiansa aikana sallineen niin jäsenmaiden ylivelkaantumisen, pankkijärjestelmän 

”holtittoman” luotonannon, talousongelmien ”pimittämisen”, yhteisten sopimusten rikkomisen kuin 

euron tarjoaman luottamuksen ja vakauden väärinkäytön. Kyproksen valtiontalouden ja 

pankkisektorin tila nostetaan esimerkiksi myös Euroopan rahoitusmarkkinoiden ”dominoefektistä”, 

jonne talouden ongelmien sanotaan levinneen Kreikasta vahvojen kytkösten myötä. Lisäksi 

Kyproksen ongelmiksi mainitaan pankkisektorin valtava koko suhteessa kansantalouteen sekä 

kyproslaisiin pankkeihin kohdistuvat ”kiusalliset ja ilman muuta tuomittavat” rahanpesuepäilyt. Sen 

sijaan vuonna 2015 tilanteen kerrotaan muissa kriisimaissa kehittyneen jo myönteisesti, mutta 

Kreikassa toipumisen esitetään olleen hitaampaa ja talouden tervehdyttämisen yhä kesken. Puolue 

täten tyrmääkin ajattelutavan, jossa kannatetaan talouskurin ”höllentämistä” ja julkisten menojen 
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lisäämistä, ja tähdentää, että mikäli näin edelleen ajatellaan, ollaan ”samanlaisessa itsepetoksessa”, 

joka kriisin alun perin aiheutti. 

Kriisinhoidon tavoitteiden suhteen kristillisdemokraatit eivät vuonna 2011 tuo niinkään esiin omia 

päämääriään, vaan arvioivat tukitoimissa lainatakausten korottamistarpeen tulevan todennäköisesti 

jossakin vaiheessa jälleen ajankohtaiseksi. Tähän liittyen puolue kysyy, miten voi olla oikein, että 

euromaat ja ”pieni taloutensa kohtuudella hoitanut” Suomi ovat huolehtimassa koko 

eurooppalaisesta finanssijärjestelmästä ja korjaamassa varojensa yli eläneiden ongelmia. Muilta 

osin korostetaan pankkien stressitestien tarpeellisuutta ja kehittämistä, jotta kyettäisiin saamaan 

todellista kuvaa pankkisektorin tilasta. Sitä vastoin vuonna 2012 hallitukseen nousun jälkeen 

kristillisdemokraatit esittävät Kataisen hallituksen linjana olleen suojata mahdollisimman hyvin 

Suomen etua sekä veronmaksajien varoja ja ilmoittavat kannattavansa tukitoimia eurooppalaisen 

finanssijärjestelmän selviämiseksi. Ensisijaisen tärkeäksi tavoitteeksi nostetaan kuitenkin EU:n sekä 

Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen. Vuonna 2013 puolue vastaavasti ilmoittaa ”näkevänsä 

realiteetit” Euroopan taloudessa ja olevansa hallituksessa, jotta vauriot eurokriisistä Euroopalle ja 

etenkin Suomelle jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kriisinhoidon peruslinjaksi määritellään 

pyrkimys ongelmien rajaamiseen, luottamuksen vahvistamiseen ja rahoitusmarkkinoiden 

vakauttamiseen sekä pidemmällä aikavälillä EMU-järjestelmän valuvikojen korjaamiseen, 

uhraamatta kuitenkaan kansallisten parlamenttien suvereniteettia. Kyproksen auttamisen sanotaan 

olevan johdonmukaista jatkoa tälle linjalle. Esille nousseet väärinkäytökset ja rahanpesuepäilyt 

eivät kristillisdemokraattien mukaan voi olla määräävä tekijä tukipäätöstä tehtäessä, vaan ratkaisu 

tulee tehdä sen perusteella, mikä on riskittömintä euroalueen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden 

vakauden kannalta. Hallituksen velvollisuutena todetaan luonnollisesti olevan ennen kaikkea 

Suomen talouskehityksen pitäminen etusijalla. 

Vuonna 2015 puolue katsoo Kreikan tuolloisen tilanteen kannalta, että valtaan noussut Syriza tekisi 

palveluksen niin kreikkalaisille kuin koko Euroopalle, mikäli lähtisi kehittämään maasta 

luotettavaa, kannattavaa ja helppoa investointikohdetta yrityksille. Hyvin hoidetun julkisen talouden 

ja toimivan yhteiskunnan, jossa on kohtuullinen koulutus- ja palkkataso, määritellään houkuttelevan 

samalla yritysten sijoituksia. Tavoitteen saavuttamisen suhteen kristillisdemokraatit ovat kuitenkin 

epäileväisiä ja ilmoittavat Kreikan tapauksen opettaneen, että ”tervehdyttävä ja hyödyllinenkin 

talousremontti” voi olla poliittisesti erittäin vaikea toteuttaa. Myöskään ”syvälle käyvän 

kulttuurisen muutoksen” ei arvioida tapahtuvan helposti tai nopeasti. Kreikan viitataan niin ikään 

olleen ”yli puolet liki kaksisataavuotisen itsenäisyytensä ajasta osittaisessa tai täydellisessä 

defaultissa eli kykenemätön hoitamaan velkojaan” – toisin kuin yksikään Pohjoismaista. Eurokriisin 
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sanotaankin täten osoittaneen, ettei kulttuurieroja ”pohjoisen ja etelän” välillä tule aliarvioida, ja 

tuoneen myös ”tervettä realismia” keskusteluun euroalueen sekä integraation tulevaisuudesta. 

Varsinaisten kriisitoimien suhteen kristillisdemokraatit toteavat vuonna 2011, etteivät ERVV:lle 

toistaiseksi myönnetyt takaussitoumukset tule riittämään jos lainakapasiteetti tarvitsee ottaa 

kriisinhoidossa täysimääräisenä käyttöön. Puolue ilmoittaa vastustavansa osallistumista ERVV:n 

muutoksiin, joilla kasvatettaisiin kansallisia vastuita muiden euromaiden sitoumuksista. Kiviniemen 

hallituksen katsotaan silti antaneen ”poliittisen positiivisen viestin” Eurooppaan, jonka mukaan 

”lisämiljardeja on tulossa” jos vain kapasiteetin korottaminen on tarpeen. Tässä kohdin asetetaankin 

kyseenalaiseksi, onko hallituksella muuta riittävää ja uskottavaa keinoa ERVV:n kasvattamiseen 

kuin valtioiden antamat takaukset. 

Vuoden 2012 tilanteessa sitä vastoin kristillisdemokraatit katsovat oikeiksi Kataisen hallituksen 

”tiukat linjaukset ja ehdollisuuden vaatimukset” eurooppalaisen finanssijärjestelmän selviämisen 

tukemiseksi. Tukitoimien hyväksymiseksi kuitenkin edellytetään, että ehtojen ja vaatimusten tulee 

olla selkeästi kirjattuina päätösten pohjana toimiviin eduskunnan asiakirjoihin sekä sopimuksiin. 

Puolueen mukaan kriisin ratkaisemiseksi ei ole löydettävissä helppoja ratkaisuja, ja epävarmuuden 

esitetään jatkuvan niin kauan kun euroalueen valtioiden velkaantumista ei ole saatu rakenteellisilla 

uudistuksilla ja säästöillä hallintaan. Edellytykseksi talouskasvulle kristillisdemokraatit nimeävät 

uusien työpaikkojen luomisen ja tähdentävät tässä yhteydessä pk-yritysten merkitystä työllistäjinä 

sekä suurimman kasvupotentiaalin lähteenä. Puolue ottaa kantaa myös kysymykseen kansallisen 

valuutan väitetyistä hyödyistä, huomauttaen Suomen menettäneen 1990-luvulla kilpailukykynsä 

markasta huolimatta, ja päätyen näin toteamaan ”se siitä oman valuutan toimivuudesta suhteessa 

euroon”. Kriiseissä sanotaan niin ikään olevan aina maksajia, mihin rooliin pienyrittäjien esitetään 

aikanaan joutuneen 1990-luvun Suomessa ylimääräisiä lainoja pankkisektorille maksaessaan. EU-

tason nykyisten kriisinhoitotoimien vaikutusten suhteen sen sijaan arvioidaan menevän vielä vuosia 

ennen kuin toipuminen tulee näkyväksi. Talouden nousun määritellään tapahtuvan hitaasti ja 

samalla huomautetaan, etteivät historiassa toimineet ratkaisut enää välttämättä ole toimivia 

nykyisessä talousmaailmassa. Puolue pitää sinänsä valitettavana, että päätöksiä vakuusrahastojen 

kasvattamisesta on kriisinhoidossa tehty tahdissa, jossa edellisiäkään päätöksiä ei ole vielä 

toimeenpantu. Kristillisdemokraatit katsovatkin jatkuvan kiireen leimanneen kriisinhoitoa ja 

sanovat sen asettaneen sekä kansallisen valmistelun että eduskunnan hyvin vaikeaan asemaan. 

Lisäksi todetaan, että kriisinhallintaan liittyen EU:ssa on omaksuttu toimintatapoja, jotka eivät 

turvaa laadukasta valmistelua vaan heikentävät perussopimusten mukaisten kansanvallan, 

oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista ja legitimiteettiä. 
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Vuonna 2013 puolue korostaa kriisinhoidossa tarvetta sitoa myönnettävä tuki tiukkoihin ehtoihin 

sekä talouden tervehdyttämisohjelmaan ja mitoittaa se niin, että mailla on mahdollisuus ”selvitä 

ennen pitkää kuiville veloistaan”. Kyproksen tapauksessa tähdennetään, että lainaerien maksatuksen 

ehtona maan on täytynyt toteuttaa sovitut julkisen talouden ja pankkisektorin tervehdyttämistoimet. 

Niin ikään Kyproksen ratkaisun osalta ilmoitetaan, että EVM:ltä tuleva lainoitus on rajattu alle 10 

miljardiin, IMF osallistuu ohjelmaan ja kyproslaisiin pankkeihin merkittävästi sijoittaneet ovat 

mukana tappioiden kattamisessa. EVM:n roolista samalla mainitaan, että lainaosuus hoidetaan jo 

mekanismin olemassa olevaan pääomaan nojaten eli ”suomalaiselle veronmaksajalle ei tule uutta 

maksettavaa”. Vuonna 2015 kristillisdemokraatit taas viittaavat Syrizan luvanneen Kreikassa 

äänestäjille maan velkojen anteeksiantoa ja huomauttavat tämän suhteen, ”ettei ilmaista rahaa ole 

olemassa”. Velkojen anteeksi antamisen katsottaisiinkin tarkoittavan velan siirtymistä velanantajien 

maksettavaksi. Puolue niin ikään muistuttaa, että Suomelle on vakuutettu lainattujen rahojen 

tulevan aikanaan takaisin, ja linjaa täten, että on ”eettisenä ohjeena” pidettävä kiinni rehellisyydestä 

ja pyrittävä auttamaan suomalaisia sekä kreikkalaisia ”parhain tavoin”. Kreikkalaisten kannalta 

parasta sanotaan olevan, että Syriza laittaisi korruption kuriin ja veronmaksun toimimaan. Kreikan 

muilta jäsenmailta saamien lainojen puolestaan ilmoitetaan jo sisältävän ”mittavan korkoedun” 

vapailla markkinoilla määräytyvään korkotasoon nähden ja lisäksi ERVV-lainojen huomautetaan 

olevan lyhennysvapaita niin, ettei maan tarvitse maksaa niistä ”käytännössä mitään” ennen vuotta 

2023. Näin ollen puolue toteaa, ettei lainojen koroissa ole alennusvaraa eikä -tarvetta, ja katsoo, 

ettei myöskään maksuaikojen pidentämisellä olisi tilanteessa juuri vaikutusta. Kristillisdemokraatit 

linjaavatkin, että korkoja säätelevän markkinamekanismin tulisi antaa toimia vapaasti, jolloin niissä 

EU-maissa korkotaso nousee, joissa taloutta ei ole hoidettu vastuullisesti. 

Uhkakuvien osalta kristillisdemokraatit mainitsevat vuonna 2011 liittovaltiokehityksen sekä 

tuolloin vastikään hyväksytyn euroa koskevan sopimuksen, jonka ei sanota ”vähentävän huolta 

kehityssuunnasta” tätä kohti. Puolue pitää niin ikään ”vieraana ajatusta” siitä, että perustuslakiin 

kirjattaisiin EU:n finanssipolitiikan säännöt, ja ilmoittaakin torjuvansa liittovaltion suuntaan vievät 

ratkaisut ja vastustavansa kansallisen päätösvallan kaventumista. Ylikansalliset sitoumukset ja 

vastuut kristillisdemokraatit kokevat erityisen huolestuttaviksi Suomen oman taloustilanteen 

kannalta ja viittaavat tässä yhteydessä eriarvoisuuden ja köyhyyden jo lisääntyneen kotimaassa. 

Vuonna 2012 uhkana puolestaan nähdään markkinoilla vallitseva epäluottamus euromaiden 

lainanottoa kohtaan sekä tähän liittyvät riskit. Myös valtioiden lainanoton ja pankkien taseiden 

keskinäisen linkittymisen sanotaan aiheuttavan merkittävän epävakaustekijän reaalitalouteen. 
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Vuoden 2013 tilanteessa uhkaksi nostetaan vaarat, joiden sanotaan seuraavan mikäli kriisinhoidossa 

”ongelmamaat jätetään oman onnensa nojaan”, rahoituslaitokset päästetään kaatumaan ja päädytään 

erottamaan eurosta maat, jotka ”eivät kyydissä pärjää” – perussuomalaisten tosin kerrotaan 

kannattavan juuri tällaista ratkaisua. Seurausten tästä sanottaisiin olevan arvaamattomia ja vakavia 

niin Suomelle kuin Euroopalle. Euroalueen hajoaminen, luottamuksen häviäminen markkinoilta ja 

rahoitusjärjestelmän romahtaminen johtaisivat kristillisdemokraattien mukaan ”herkässä” 

taloustilanteessa ”tuhoisaan” kehityskulkuun Suomen elinkeinoelämän, työllisyyden, julkisten 

palveluiden rahoituksen ja koko kansantalouden kannalta. Edelleen puolue varoittaa, että kriisi voisi 

kärjistyessään aiheuttaa Eurooppaan uuden entistä pahemman laman, mikä mahdollisesti johtaisi 

syviin sosiaalisiin ongelmiin ja poliittisiin levottomuuksiin ”täysin hallitsemattomin seurauksin”. 

Kristillisdemokraatit painottavatkin, ettei tätä riskiä tule ottaa, todeten ”sen meidän kai sentään 

historiasta oppineen”. Kyproksen pysymisen euroalueessa sanotaan sinänsä olevan maan oma 

valinta, mutta samalla huomautetaan, että mikäli maa ei noudata apupakettinsa ehtoja ja suostu 

”nielemään sen kyytipoikana talouden tervehdyttämiseksi laadittua matokuuria”, ajautuu se silloin 

vararikkoon ja pois eurosta. 

Vuonna 2015 taas uhkakuvien suhteen kristillisdemokraatit perustelevat siihenastista kriisinhoitoa 

ja kriisimaiden auttamista sanomalla, että aikanaan vallitsi ilmeinen vaara euroalueen laajuisen 

pankkikriisin syntymisestä, mikä olisi käynyt myös Suomelle hyvin kalliiksi.  Kreikan kohdalla 

puolestaan ilmoitetaan, että mikäli maa päätyy jättämään velkansa maksamatta, ajautuu se ”täyteen 

konkurssiin”. Yhtä lailla euroalueesta tai EU:sta irtautuminen koituisi puolueen mukaan Kreikalle 

kalliiksi maan menettäessä tällöin miljardien vuotuiset EU-tuet ja euroissa otettujen velkojen 

kasvaessa yhä suuremmiksi kansallisen valuutan devalvoituessa. Täten Kreikalle annetaan kaksi 

vaihtoehtoa: edetä ”vastuullisella uudistusten tiellä” tai ajautua entistä pahempaan kriisiin. 

Lopuksi 

Kristillisdemokraattien tavasta käsitellä eurokriisiä ja kriisinhoitoa on erotettavissa selkeä muutos 

siirryttäessä vuoden 2011 oppositioaikaisesta ryhmäpuheenvuorosta myöhempiin hallitusvuosien 

2012–2015 kannanottoihin. Muutos on näkynyt etenkin siinä, kuinka puolueen aiemman, lähes 

yksinomaan kriisinhoidon kritisointiin keskittyneen ja Kiviniemen hallitusta vastaan ERVV-asiassa 

hyökänneen tyylin tilalle on hallitukseen nousun myötä tullut puhetapa, jossa on korostunut 

kriisipolitiikan sekä tukitoimien välttämättömyyden perustelu ja oikeuttaminen. Puheenvuoroissa 

vuodesta 2012 eteenpäin onkin toistunut perustelu, jonka mukaan se, mitä kriisinhoidossa on 

kulloinkin päädytty tekemään, on tehty eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän turvaamiseksi ja 
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vakauden ylläpitämiseksi markkinoilla – sekä ennen kaikkea Suomen edun nimissä. Vastaavasti 

uhkien kohdalla puolueen vuonna 2011 esille nostamat huolet liittovaltiokehityksestä sekä 

tukitoimiin osallistumisen vaikutuksista Suomen taloudelle ovat vaihtuneet hallitusvastuussa 

varoituksiin markkinoiden epävarmuudesta, rahoitusjärjestelmän ja kriisimaiden romahtamisuhasta 

ja viime kädessä uuden kriisin puhkeamisen mahdollisuudesta jos tarvittavia tukitoimia ei tehdä tai 

jos talouskuri- ja uudistuspolitiikassa ei pysytä. 

Tämän perusteella kristillisdemokraattien kriisidiskurssin voidaan sanoa keskustan tapaan 

muotoutuneen osin uudelleen puolueen aseman muututtua hallitus-oppositio-akselilla. Toisaalta on 

myös teemoja, jotka ovat esiintyneet puolueen puheenvuoroissa samansuuntaisina läpi 

kriisivuosien. Näistä selkeimpiä ovat olleet talouskurin kannattaminen sekä pankkisektorin 

toimintaan liittyvien ongelmien ja reaalitaloudelle muodostamien riskien esilletuonti. Samalla on 

korostettu tarvittavien rakenneuudistusten ja talouden sopeuttamistoimien toteuttamista sekä 

kilpailukyvyn merkitystä talouskasvulle. Puolue on toistuvasti tähdentänyt jäsenmaiden osalta 

talouden vastuullista hoitoa ja veloista vastaamista sekä toisaalta arvostellut talouspolitiikkaa, jossa 

on päädytty ”elämään yli varojen” vastuuttomasti. Monessa suhteessa kristillisdemokraattien 

kuvaus eurokriisistä kiteytyykin puolueen vuoden 2015 puheenvuorossa, jossa todetaan, että mikäli 

yhä kannatetaan talouskurin vähentämistä ja julkisten menojen lisäystä, eletään samanlaisessa 

itsepetoksessa, joka kriisin alun perin aiheutti.  

Suhtautuminen euroon on kristillisdemokraateilla puolestaan läpi kriisin pysynyt kriittisenä niin 

oppositiossa kuin hallituksessa ollessa, ja puolue on muistuttanut rahaliitossa yhä olevista 

valuvioista sekä jäsenmaiden aikaisemmista sääntö- ja sopimusrikkomuksista. Rahapoliittisena 

ratkaisuna paluu markkaan ei silti saa kannatusta, vaan kansallisen valuutan hyödyt suhteessa 

euroon tyrmätään ja Suomen viitataan menettäneen kilpailukykynsä 1990-luvun lamassa markasta 

huolimatta. Myöskään kriisimaiden eroaminen euroalueesta ei olisi kristillisdemokraattien mukaan 

näiden edun mukaista. Maiden tulevaisuuden kannalta paremmaksi ratkaisuksi esitetäänkin taloutta 

tervehdyttävien rakenneuudistusten läpiviemistä sekä pysymistä lainaohjelmien ehdoissa. 

9.1.5. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

Tutkimusaineisto käsitti rkp:n kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on ollut vuosina 2011–

2015 yhtäjaksoisesti hallitusvastuussa. 
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Kriisin syitä ja vallitsevia ongelmia rkp on käsitellyt näkyvimmin puhumalla pankkisektorin 

toimintaan ja valvontaan liittyvistä epäkohdista sekä riskeistä niin maakohtaisesti kuin laajemmin 

Euroopassa. Vuonna 2011 puolue ilmoittaa Kreikassa ja Irlannissa sekä maiden hallitusten että 

pankkijärjestelmien tehneen virheitä, joista tavallisen kansan sanotaan nyt joutuvan kärsimään. 

Vastaavan kerrotaan olevan edessä Portugalissa ja Espanjassa, joskin ainakin vielä toistaiseksi 

kansallisten päätösten pohjalta ilman EU:n ja IMF:n ehtoja. Vuonna 2012 kiireellisesti 

ratkaistavaksi ongelmaksi nimetään markkinatoimijoiden välinen luottamuksen puute, minkä 

palauttamisen tähdennetään olevan edellytys talouskasvulle Euroopassa sekä keino, jolla 

pankkikriisi Espanjassa saadaan heti alkuvaiheessa pysäytetyksi. Jo pankkisektorin koko itsessään 

nostetaan ongelmaksi koko Euroopan talouden kannalta, sillä maailman kymmenestä suurimmasta 

pankista kahdeksalla viitataan olevan kotipaikka Euroopassa, ja näiden taseiden esitetään olevan 

valtavat suhteessa kotipaikkanaan pitämiensä maiden kansantalouksiin. Tilanteen todetaan olleen 

tämä myös Irlannin ja Islannin kriisien kohdalla, minkä lisäksi molempien maiden 

pankkitarkastuslaitosten katsotaan toimineen puutteellisesti. Niin ikään yhteisten toimielinten 

valtuuksien EU:ssa arvostellaan olleen liian vähäiset sääntöjen kiertämisen estämiseksi, mistä 

esimerkkeinä mainitaan jäsenmaiden pystyneen tekemään tyhjiksi komission vaatimukset julkisen 

talouden alijäämien vähentämisestä ja Eurostatin olleen kyvytön puuttumaan ”tilastohuijauksiin”. 

Vuoden tilanteessa 2013 rkp määrittelee Koillis-Euroopan välttyneen syvältä finanssi- ja 

pankkikriisiltä ja katsoo tässä olevan myös kansallisesti aihetta ylpeyteen. Suomen ilmoitetaan 

selvinneen muita maita paremmin budjettikurin ja tiukan pankkivalvonnan ansiosta sekä varsinkin 

sen vuoksi, ettei ole ollut ylisuurta kansallista pankkisektoria, jonka sanotaan olleen leimallista 

Islannin, Irlannin ja Kyproksen tapauksissa. Kyproksen tilaa todetaan lisäksi varjostaneen 

rahanpesuun ja huonoon hallintoon liittyvät seikat. Vuonna 2015 puolue puolestaan toteaa 

vallitsevien talouden ongelmien suhteen olevan totta, että kriisi on syventynyt siitä johtuen, ettei jo 

heti alussa noudatettu ”no bail out” -periaatetta. 

Tavoitteiden osalta rkp ilmoittaa vuonna 2011 tukevansa työtä Euroopan rahoitusmarkkinoiden 

vakauden turvaamiseksi ja painottaa, ettei koko ratkaise maan roolia, vaan aktiivisuus ja 

päättäväisyys. Suomen toivotaankin täten jatkavan aktiivista linjaansa. Kansallisen linjan 

kriisinhoidossa korostetaan kuitenkin samalla olleen tiukka niin EVM:n maksuosuuksien kuin 

vaikeuksissa oleville maille myönnettävän tuen kohdalla. Rkp:n mukaan tilanteessa on kysymys 

yhteisvastuusta, mutta tälle huomautetaan ”tietenkin olevan” rajansa. Puolue niin ikään tähdentää, 

että kriisinhoidossa on toimittu ennen kaikkea Suomen ja Euroopan edun nimissä, ei suinkaan vain 

tukea saaneiden maiden vuoksi. Vuonna 2012 rkp korostaa pankkeihin kohdistuvan sääntelyn ja 
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valvonnan tärkeyttä sekä kertoo EU:n myös pyrkineen pankkivalvonnan vahvistamiseen kriisin 

aikana. Espanjaa uhkaavan pankkikriisin ja monista muista maista ilmaantuneiden huolestuttavien 

merkkien johdosta on puolueen mukaan kuitenkin kysyttävä, ovatko säännöt pankkivalvonnassa 

riittävällä tasolla. Tilanteessa tähdennetään olevan ensisijaista suojella veronmaksajia pankkitukien 

kustannuksilta luomalla säännöt pankkisektorin tärkeimpien osien säilyttämiseksi. Suomen kannalta 

taas määritellään olevan kyse valinnasta, pyritäänkö vaikuttamaan ulkoisten uhkien minimoimiseen 

vai vetäydytäänkö uskoen ”omin avuin selviämiseen”. Rkp korostaa tältä osin olevan selvää, ettei 

ulkomaailma ja maiden keskinäinen riippuvuus katoa ”silmiä ummistamalla” eikä Suomi siten voi 

asettua EU:n ulkopuolelle uskoen kaiken olevan hyvin. 

Vuonna 2013 rkp nostaa Kyproksen tilanteeseen liittyen esiin solidaarisuuden sekä 1990-luvun 

laman, jolloin Suomen esitetään myös kokeneen ”pitkälti ilman omaa syytämme ja lähinnä 

ulkoisten tekijöiden perusteella” finanssi- ja pankkikriisin, mikä ”on täysin verrattavissa tämän 

päivän kriisiin”. Puolue kysyykin, miten olisimme suhtautuneet, mikäli Suomi olisi jo tuolloin ollut 

EU-jäsen ja euroalue olemassa, mutta muut jäsenmaat olisivat ”kääntäneet selkänsä” ja 

”solidaarisuusmekanismi” olisi pysäytetty. EU:n ja euron sanotaan kyllä nykyisellään tuovan 

vakautta, mutta samalla tiedustellaan, eivätkö suomalaiset odottaisi saavansa yhtä lailla apua EU:lta 

ja euromailta, jos esimerkiksi ulkomaankauppa jostain syystä äkillisesti romahtaisi. Rkp 

huomauttaa lisäksi Kyproksen olevan yhä Turkin miehityksen jäljiltä kahtia jaettu maa. Puolue 

katsookin, että jo tämän johdosta tulisi olla solidaarisia kyproslaisia kohtaan. Maan jakautuneisuus 

nostetaan myös ongelmaksi taloudellisen kehityksen kannalta, miltä osin arvioidaan, että 

yhdistyminen voisi toimia parhaana kannustimena taloudelle. 

Vuoden 2015 tilanteessa rkp painottaa jälleen, etteivät sisäänpäin kääntyminen ja eristäytyminen ole 

”hedelmällinen” poliittinen vaihtoehto ja että Suomen tulee olla mukana niillä areenoilla, joilla 

päätöksiä tehdään. Samalla toivotaan, että suomalaiset osallistuisivat myös kansallista näkökulmaa 

laajempaan keskusteluun, jossa ”ei ajatella vain omaa etua”, vaan arvioidaan, kuinka kaikki 

euromaat kyettäisiin nostamaan finanssikriisistä. 

Kriisinhoidossa tarvittavien toimien suhteen rkp toteaa vuonna 2011, että rahoitusmarkkinoiden 

vakauden turvaaminen voi vaatia vaikeilta tuntuvia toimenpiteitä. Talousvaikeuksissa olevien 

maiden ”yhteisvastuullisen” tukemisen sanotaan olleen tarpeen kriisin leviämisen estämiseksi ja 

olleen siten myös Suomen etujen mukaista. Myönnettyjen tukien taas korostetaan koostuvan vain 

lainoista ja takauksista. Puolue torjuu toisaalta euroa koskevan sopimuksen kritiikin ja uhkakuvat 

liittovaltiokehityksestä ilmoittamalla sopimuksessa olevan kyse euromaiden talouspolitiikan 
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koordinaation parantamisesta, mikä ei uhkaa suomalaisen hyvinvointivaltion periaatteita tai rajoita 

kansallista päätösvaltaa. Päinvastoin, suomalaisen talouspolitiikan esitetään pikemminkin toimivan 

esimerkkinä niille valtioille, joilla ei ole ollut ”kärsivällisyyttä kulkea kapeaa mutta vakaata tietä”. 

Vuonna 2012 rkp puolestaan tähdentää, ettei viennistä ”kokonaan riippuvainen” Suomi selviäisi 

pitkälle ilman ulkomaankauppaa, josta yli puolet käydään muiden EU-maiden kanssa ja joka myös 

tuottaa ”yli puolet hyvinvoinnistamme”. Samalla muistutetaan aikaisemman vuosien 2008–2009 

finanssikriisin johtaneen Suomessa miljardien laskuun niin bkt:ssa kuin verotuloissa. Toisaalta 

puolue katsoo, että yhteisten rahoitusmarkkinoiden myönteiset vaikutukset ovat jääneet unohduksiin 

ongelmien saadessa näkyvyyttä. Esimerkkinä suomalaisyritysten mainitaan saaneen vuosittain 

hyötyä pääomamarkkinoista vähintään 300 miljoonan edestä. Jäsenmaiden keskinäisriippuvuuden 

sen sijaan korostetaan edellyttävän kultakin maalta vastuuta siinä, ettei kansallisten intressien 

ajaminen ole ristiriidassa Euroopan yhteisten intressien kanssa. Tähän liittyen todetaan, että mikäli 

Kreikka kuitenkin päätyy lähestyvissä vaaleissaan ”kääntämään selkänsä” Euroopalle, ei muu 

Eurooppa voi siinä tapauksessa kuin hyväksyä tilanteen. Veronmaksajien suojelu pankkitukien 

kustannuksilta sekä pankkisektorin tärkeimpien osien säilyttäminen taas tulisi rkp:n mukaan 

toteuttaa siten, että rahoitusjärjestelmän toiminta kyetään varmistamaan ilman, että ollaan 

pakotettuja korvaamaan kaikkia tästä aiheutuvia tappioita. Espanjalaispankkien pääomituksen 

suhteen muistutetaan, ettei maiden yhteisesti myöntämässä pankkituessa ole kyse pankkien suorasta 

rahoituksesta, vaan vastuu säilyy yhä Espanjan valtiolla. Suomen ilmoitetaan toistaiseksi 

sitoutuneen maksamaan vakausmekanismeihin 10,4 miljardia, minkä rkp ei katso, 

perustuslakivaliokunnan kantaan viitaten, vaarantavan valtion kykyä vastata kansallisista 

velvoitteistaan. Johtopäätöksenään puolue linjaa olevan tarpeen jatkaa tiellä, jossa niin EU:lle kuin 

euroalueelle annetaan tarvittavat ”työkalut” sen varmistamiseksi, että Euroopassa kaikki 

noudattavat sovittuja sääntöjä. Tämän esitetään tulevaisuudessa merkitsevän vahvaa roolia 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle. 

Vuonna 2013 rkp korostaa Kyproksen lainoituksen kohdalla maan pankkeihin tallettaneiden 

joutuvan maksamaan osansa kriisinhoidosta ja ettei Suomi ”lähetä verorahojaan”, vaan antaa 

muiden maiden tavoin lainatakauksia, jotka tulee maksaa korkoineen takaisin. Talletusten 

leikkauksiin sekä talletussuojan rikkomiseen liittyvään kritiikkiin vastataan perustelemalla 

Kyproksen tilanteessa olevan kyse erityisesti rahanpesusta. Suurten tallettajien, joiden talletukset on 

osin takavarikoitu, kerrotaan saavan tästä korvauksena pankkien osakkeita. Näiden todetaan olevan 

nykytilanteessa käytännössä arvottomia, mutta menettelyä pidetään silti periaatteellisesti erittäin 

tärkeänä. Sen esitetään merkitsevän, että pankkien tämänhetkiset osakkeenomistajat jakavat 



 

305 
 

tulevaisuudessa mahdolliset osingot niiden uusien omistajien kanssa, jotka nyt osana kriisinhoitoa 

osallistuvat kyproslaispankkien pelastamiseen. 

Vuonna 2015 rkp sen sijaan myöntää, ettei euroryhmän tähänastista tukipolitiikkaa ole syytä kutsua 

menestystarinaksi, mutta tosin tähdentää samalla, ettei oppositiossa perussuomalaisilla ole ollut 

mitään pyrkimystä selvittää seurauksia sille, jos Suomi olisi äänestänyt tukipaketteja vastaan. Tämä 

olisi rkp:n mukaan merkinnyt selän kääntämistä Euroopalle. Puolue ei silti kiellä, etteikö 

perussuomalaisten kriisinhoitoon kohdistamassa arvostelussa ”olisi lainkaan perää”, ja toteaa olevan 

syytäkin kysyä, hoidettiinko tilanne aikanaan vuonna 2010 Kreikan kohdalla parhaimmalla 

mahdollisella tavalla. Rkp kuitenkin korostaa, että järjestettyään nopeasti tukipaketit Kreikalle on 

Eurooppa sittemmin toiminut määrätietoisesti kestävien ja sijoittajanvastuun sisältävien 

kriisimekanismien luomiseksi, joiden tavoitteena on suojella tavallisia veronmaksajia. 

Muodostettavan pankkiunionin taas kerrotaan tähtäävän siihen, että jatkossa kaikki pankit selviävät 

samoista vaatimuksista riippumatta siitä, missä jäsenmaassa ne toimivat. Kansallisten viranomaisten 

sijaan nykyisin EKP:n vastuulla oleva pankkivalvonta nähdään sinänsä hyvänä ratkaisuna. 

Jäsenmaiden velkaantumisen osalta rkp painottaa, että kaikkien maiden tulee itse vastata veloistaan. 

Kreikan kannalta tämän suhteen todetaan, että vaikka maan ”velkataakka näyttääkin 

mahdottomalta”, se ei kuitenkaan ole sitä todellisuudessa, mikäli vain käytetään aikaa talouden 

vahvistamiseen. Puolue katsoo olevan selvää, että Suomen on jatkossakin oltava mukana 

kriisinhoidossa ja asioista keskusteltaessa, mutta kuitenkin linjaa, ettei Kreikan lainoja tule antaa 

anteeksi. Kreikan tuolloisen valtiovarainministeri Varoufakisin sanotaankin ”tekevän asiat itselleen 

liian helpoiksi” esittäessään maan kykenevän velanhoitoon ainoastaan siten, että olot saadaan ensin 

niin siedettäviksi, että kasvun saavuttaminen on mahdollista. Rkp määrittelee lähtökohdan maalle 

olevan, että kreikkalaiset itse ovat vastuussa uuden yhteiskuntansa rakentamisesta. Kreikan 

painotetaan myös tarvitsevan oikeudenmukaisempaa sisäpolitiikkaa ja korruption poistamista. 

Uhkaksi vuoden 2011 tilanteessa rkp nostaa kriisin leviämisen muihin maihin. Jos näin olisi annettu 

käydä, olisivat puolueen mukaan Suomen talous sekä kansalaiset ”joutuneet hyvin pian ahtaalle”. 

Tämän varoitetaan samalla olevan riskinä edelleen. Vuonna 2012 huolta puolestaan kohdistetaan 

suuriin eurooppalaisiin pankkeihin, joiden kaatumisen välttämisen korostetaan olevan ”yhteinen 

asia” Euroopan pääomamarkkinoiden ollessa yhteiset. Mikäli näin pääsisi tapahtumaan, saattaisi se 

rkp:n mukaan kaataa toiset pankit mukanaan ja kiristää luotonantoa koko Euroopassa, mikä voisi 

jättää yritykset sekä yksityiset taloudet vaille luottoja ja johtaa viime kädessä ”talouden pyörien 

pysähtymiseen”. Suomen talouden kerrotaan IMF:n tietoihin nojaten olevan Euroopan parhaiten 

hoidettuja, ja uhkien esitetään tältä osin tulevan ulkoapäin. Rkp pitääkin epäloogisena johtopäätöstä, 
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mikäli kansallisesti ajatellaan parhaan suojan olevan ”olla kuin ulkomaailmaa ei olisikaan”. Vuonna 

2013 puolue taas antaa ymmärtää Kyproksen tilanteeseen liittyvän merkittäviä riskejä toteamalla 

olevan helppoa kritisoida kriisinhoitoa niiden keskuudessa, jotka eivät ole perehtyneet siihen, mistä 

eurokriisissä on kyse ja mitä seurauksia voisi olla, jos kriisiä Kyproksella ei saada ratkaistuksi. Sen 

sijaan vuonna 2015 uhkakuvien suhteen rkp palaa perustelemaan aikaisempaa kriisinhoitoa 

muistuttaen, että vuonna 2010 päätöksiä tehtäessä vallitsi ”todellinen uhka” Kreikan kriisin 

”tuhoisasta leviämisestä” muihin euromaihin Lehman Brothersin romahduksen jälkeisen 

finanssikriisin vuoksi. Vallitsevan tilanteen kannalta ei kuitenkaan nosteta esiin varsinaisia uhkia. 

Lopuksi 

Rkp on toisena puolueena kokoomuksen tavoin ollut yhtäjaksoisessa hallitusvastuussa vuosina 

2011–2015, mikä on kannanotoissa näkynyt siten, että esitetyt kriisinhoidon linjaukset ovat pitkälti 

kaikki perustuneet samoille elementeille ilman merkittäviä poikkeamia. 

Kriisin syyt eri maissa on rkp:n puheenvuoroissa tyypillisesti yhdistetty kansallisen pankkisektorin 

ylisuureen kokoon, pankkivalvonnan puutteisiin, kriisimaiden hallitusten tekemiin virheisiin sekä 

laajemmin eurooppalaisella tasolla yhteisten sääntöjen noudattamatta jättämiseen, johon 

puuttumisessa EU-toimielinten sanotaan jääneen ilman riittäviä keinoja. Tosin ongelmina Kreikan 

kohdalla on nostettu esiin myös korruptio ja Kyproksella osaltaan rahanpesu. Painopisteen voidaan 

kuitenkin sanoa puolueella keskittyneen selvästi enemmän puhumiseen kriisinhoidon tavoitteista ja 

ratkaisutoimista kuin varsinaisista kriisin laukaisseista syistä.  

Rkp:n kriisidiskurssissa toistuvina teemoina ovat olleet kansainvälisen yhteistyön merkityksen 

korostaminen, vakauden ja luottamuksen säilyttäminen markkinoilla, pankkisektorin toiminnan 

turvaaminen, veronmaksajien suojelu kriisinhoidossa sekä toiminta niin kansallisen kuin koko 

Euroopan edun näkökulmasta. Puolue on painottanut erityisesti tarvetta pankkien riittävän 

tehokkaalle sääntelylle ja valvonnalle, mutta on puhunut muiltakin osin EU:n yhteisten toimielinten 

roolista ja valtuuksien vahvistamisesta. Myös jäsenmaiden välistä keskinäisriippuvuutta on 

tähdennetty ja muistutettu etenkin Suomen olevan suuressa määrin viennistä riippuvainen. Näin 

ollen kansallisen sulkeutumisen eurooppalaisen yhteistyön ja kriisinhoidon ulkopuolelle ei ole 

katsottu olevan todellinen vaihtoehto. Rkp on esittänyt kriisinhoidossa olleen osaltaan kyse myös 

solidaarisuudesta sekä, tiettyyn rajaan asti, yhteisvastuun kantamisesta. Puolue on silti määritellyt 

Suomen ajaneen tiukkaa linjaa ja ilmoittanut, että lopulta kunkin maan on itse vastattava veloistaan 
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ja ettei esimerkiksi Kreikan velkoja tule antaa anteeksi. Yleisesti ottaen talouspolitiikassa on 

puhuttu budjettikurin ja ”kapean mutta vakaan tien kulkemisen” puolesta. 

Näkyvin muutos rkp:n tavassa kommentoida kriisiä on tapahtunut vuonna 2015, jolloin puolue on 

myöntänyt aikaisemman kriisinhoidon vähintäänkin osittain epäonnistuneen toteamalla, ettei 

euroryhmän tukipolitiikkaa ole syytä ”kutsua menestystarinaksi” ja että kriisi on syventynyt, koska 

”no bail out” -periaatetta ei heti aluksi noudatettu. Samalla on kuitenkin korostettu, että 

kriisinhoidossa on sittemmin toimittu kestävien ja sijoittajavastuun sisältävien kriisimekanismien 

luomiseksi. 

9.1.6. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

Tutkimusaineisto käsitti sdp:n kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on vielä vuonna 2011 

ollut suurimman oppositiopuolueen asemassa, mutta sittemmin hallitukseen nousun myötä vuosien 

2012, 2013 ja 2015 välikysymyskeskusteluiden aikaan osa hallituskoalitiota. 

Sdp esittää vuonna 2011 kriisin syiden olevan kytköksissä pankkien ja sijoittajien liialliseen 

riskinottoon globaaleilla rahoitusmarkkinoilla, josta nämä eivät ole riskien toteuduttua joutuneet 

vastuuseen. Vaikka kriisin todetaan koskevan myös Etelä-Euroopan maita ja Irlantia, puolue 

kuitenkin huomauttaa, ettei vallitsevassa tilanteessa ole kyse ”eurokriisistä” tai nimenomaisesti 

euroon liittyvästä ilmiöstä, vaan viittaa markkinoilla tehtyjen virheiden ja väärien sijoitusten 

tapahtuneen yhtä lailla niin Islannin kruunuilla kuin Yhdysvaltain dollareilla. 

Sen sijaan hallitukseen nousun jälkeen vuonna 2012 sdp ei ota enää tällä tavoin kantaa kriisin 

laajempiin syihin, vaan kohdistaa huomion Espanjan valtion ja maan kansallisen pankkisektorin 

keskinäissuhteeseen sekä ennen kaikkea kysymykseen pankkien pääomituksesta. Puolue viittaa 

Espanjan valtiontaloudessa olevan ongelmia, mutta määrittelee valtionvelan kuitenkin olevan vielä 

”siedettävällä 70 prosentin tasolla”. Akuutimmaksi huolenaiheeksi nostetaankin tältä osin maan 

pankkisektori, jonka esitetään olevan tukemisen ja tervehdyttämisen tarpeessa. Myöskään vuoden 

2013 tilanteessa sdp ei lähde avaamaan yksityiskohtaisesti syitä kriisin taustalla, vaan puheen 

pääpaino on tuolloisten Kyproksella toteutettavien kriisinhoitotoimien perustelemisessa. Puolue 

tähdentää Kyproksen ratkaisun myötä kriisistä vastuullisten tahojen joutuvan nyt myös vastuuseen 

sen selvittämisestä, missä yhteydessä esiin nostetaan sijoittajien, erityisesti ”riskibisnespankkien” 

osakkeenomistajien ja suurtallettajien vastuu. Kyproksen tilanteessa ongelmiksi mainitaan lisäksi 

maata koskevat rahanpesuepäilyt sekä asema veroparatiisina. Kansallisen kriisinhoidon 
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näkökulmasta sdp puolestaan syyttää edellisten hallitusten avanneen aiemmin keskustan johdolla 

”liian löysästi veronmaksajiemme rahapussin nyörit” ilman, että olisi samalla vaadittu vakuuksia, 

sijoittajavastuun toteutumista tai verokilpailuun puuttumista. Niin ikään vuonna 2015 puolue ottaa 

samaan tapaan kriisin syissä kantaa vain Kreikan nykytilaan, josta perussuomalaisten moititaan 

”maalaavan synkän kuvan, joka ei vastaa todellisuutta”. Sdp toteaa, ettei Kreikka sentään ole 

”vajonnut kehitysmaan tasolle”, ja esittää maan olevan kykeneväinen – sen ”sosiaalisia ongelmia 

väheksymättä” – turvaamaan kansalaisilleen terveydenhoitoa ja perustoimeentuloa veronkantoa 

tehostamalla, korruptiota kitkemällä sekä tulonjakoa oikaisemalla. 

Kriisinhoidon tavoitteiden osalta sdp painottaa vuonna 2011 selvänä kantanaan olevan, ettei mitään 

sellaista rahankäyttöä voida hyväksyä, jossa ei ole mukana yksityisen sektorin vastuu. Puolueen 

linjan ilmoitetaan olleen tässä hyvin selkeä koko ”rahoituskriisin” ajan. Sdp:n mukaan pankit ja 

sijoittajat on laitettava vastuuseen suurten tuottojen toivossa tekemistään sijoituspäätöksistä, ja 

tämän vastuun toteutuminen asetetaan ehdottomaksi edellytykseksi jatkossa niin kriisinhoidon kuin 

-torjunnan kannalta. 

Vuoden 2012 tilanteessa sdp tähdentää, että katse tulee siirtää tulevaisuuden rakentamiseen ja 

kasvuun. Puolue asettaa tässä onnistumisen ehdoksi tiukan kurin, mikä ei kuitenkaan saisi toisaalta 

johtaa ”vääränlaiseen kurjistamiseen” maiden valtiontalouksissa. Sdp määrittelee linjansa Euroopan 

rahoituskriisin hoidossa olleen selkeä, johdonmukainen ja tiukka niin oppositiossa kuin 

nykyisellään Kataisen hallituksessa, jonka ajaman linjan korostetaan olevan samalla tiukka mutta 

realistinen. Tämän ilmoitetaan merkitsevän sitä, että kullakin maalla säilyy vastuu omista 

veloistaan, suomalaisten veronmaksajien vastuut rajataan ja yksityinen sektori, etenkin rahoitusala, 

tulee osallistumaan kriisinhoidon kustannuksiin. Puolue painottaa, että ratkaisut kriisinhoidossa on 

tehty Suomen talouden sekä veronmaksajien edut huomioiden ja että Portugalin tukipäätöksen 

jälkeen kesästä 2011 eteenpäin Suomen aikaisempi ”avoin piikki” on Kataisen hallituksen kaudella 

sulkeutunut. Sdp kertoo niin ikään vakuuslinjan, jolla Suomen sanotaan turvaavan riskinsä, pysyvän 

myös jatkossa niin kauan kuin rahoitusohjelmia kriisinhoidossa toteutetaan ERVV:n kautta. Puolue 

huomauttaa lisäksi Kreikan toisen tukipaketin yhteydessä saatujen vakuuksien arvon vain nousseen, 

kun taas riskin aiemman keskustajohtoisen hallituksen maalle myöntämän miljardin lainan 

menettämisestä sanotaan ”kasvaneen päivä päivältä”. Sdp esittää Suomen auttavan ja osallistuvan 

kriisinhoitoon kansallisen taloutensa turvaamiseksi, kuitenkin samalla omat riskinsä rajaten. Sen 

sijaan yhteisvastuulliset velat puolue sanoo suoraan kokevansa mahdottomiksi ja edellyttää myös, 

että nykyisellään myönnettävän pankkituen tulee olla avointa, läpinäkyvää ja vastikkeellista. 
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Keskeisenä tavoitteena vuonna 2013 sdp nosta esiin talouskriisistä selviämisen, jonka sanotaan 

olevan jatkossa edellytys niin suomalaisten työllisyydelle kuin eurooppalaiselle yhteiskuntarauhalle. 

Suomen korostetaan olevan riippuvainen viennistä sekä Euroopan taloudesta, mihin nojaten puolue 

myös perustelee olevan välttämätöntä tehdä tarvittaessa vaikeitakin ratkaisuja vakauden 

ylläpitämiseksi Euroopassa. Sdp:n ilmoitetaan tekevän töitä oikeudenmukaisemman ja reilumman 

Suomen, mutta myös reilun Euroopan puolesta, ja tässä politiikan ”ohjenuoraksi” nimetään 

työllisyyden turvaaminen sekä oikeudenmukaiset ratkaisut. Puolue ilmoittaa tavoitteenaan olevan 

Eurooppa, jossa sovituista säännöistä pidetään kiinni, jossa talouskriisi ”ei jyrää sosiaalisia 

oikeuksia” ja jolla on tulevaisuuden näkymiä myös tulevilla vuosikymmenillä. Kuten jo aiemmissa 

puheenvuoroissa, sdp muistuttaa olleensa alusta lähtien ajamassa kriisinhoidossa sijoittajavastuun 

toteuttamista ja myönnettävän tuen sitomista tiukkoihin ehtoihin, kuten vakuuksiin, joilla 

varmistetaan tuen takaisinsaanti ja rajataan veronmaksajille koituvat riskit. Tällä tavoin kuvataan 

”vastuullisen, suomalaisten hyvinvoinnista huolta kantavan puolueen” ja nykyisellään myös 

hallituksen toimivan. Kyproksen tilanteen ratkaisemisen suhteen taas painotetaan, ettei ole ”edes 

kyproslaisten saati suomalaisten palkansaajaveronmaksajien asia kattaa riskibisnespankkien 

tappioita”. Puolue esittää markkinatalouden voivan toimia hyväksyttävästi ja menestyksekkäästi 

vain silloin, kun toimijat markkinoilla kantavat myös seuraukset riskinotostaan. Sdp sanoo linjansa 

kannalta tukitoimia harkitessa olleen ratkaisevaa, ettei Suomi enää Portugalin vuoden 2011 

tukipäätöksen jälkeen lähettäisi ”riskirahaa” ilman vakuuksia ja että ”pelisäännöt” muutettaisiin 

terveempään, sijoittajavastuun sisältävään suuntaan. Kansallisen linjan ilmoitetaankin muuttuneen 

sdp:n noustua hallitukseen ja vaatimuksen ”pitkän linjan sijoittajavastuusta ja taloudellisten 

vastuidemme rajaamisesta” tulleen kirjatuksi hallitusohjelmaan. Suomessa kriisinhoidosta käydyn 

keskustelun määritellään samalla olleen tässä askeleen edellä muuhun Eurooppaan nähden. 

Kyproksen ratkaisun kohdalla sdp kertoo kriisinhoidon ottavan uuden suunnan ja sijoittajavastuun 

”toteutuvan historiallisesti”. Ratkaisussa ollaankin puolueen mukaan ”ihmisten puolella”. 

Vuoden 2015 tilanteessa sdp painottaa aiempien vuosien tapaan sijoittajavastuuta sekä kansallisten 

saatavien turvaamista edellyttävän linjansa olleen selkeä ja pysyneen johdonmukaisena. Puolueen 

muistutetaan vastustaneen vuonna 2010 ”keskustan ja kokoomuksen hallituksen päätöstä osallistua 

ehtoja kyselemättä” Kreikan ensimmäiseen lainaohjelmaan, minkä seurauksena miljardin sanotaan 

lähteneen Suomesta Kreikalle. Tämän jälkeen rahaa ei kuitenkaan puolueen mukaan ole lähtenyt 

enää enempää, minkä kerrotaan johtuneen siitä, että sittemmin kriisinhoidossa ”sdp:n sana on 

saanut enemmän painoa”. Puolue esittää kantanaan olleen, että Suomella on oikeus edellyttää 

kohtuullista riskin ja taakan jakoa sijoittajien, velallisten ja tukea tarjoavien välillä. Tässä sdp 
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ilmoittaa pitäneensä arvossa eurooppalaista yhteistyötä ja valvoneen samanaikaisesti Suomen etua. 

Puolue niin ikään sanoo pitäneensä kiinni periaatteesta, jossa jokaisen valtion tulee hoitaa oma 

taloutensa, ja huomauttaa, ettei euroalue ole ”tulonsiirtounioni”. Myös Kreikan nykytilan kannalta 

tähdennetään, että kreikkalaiset päättävät itse omista asioistaan – saman EU-maiden oikeuden 

omaan päätöksentekoon huomautetaan koskevan yhtä lailla Suomea. Puolue määrittelee EU:n 

olevan jäsenmaidensa itsenäisyyttä ja demokraattista päätöksentekoa kunnioittava yhteisö eikä 

”pakkoliitto”, joka uhkailemalla painostaisi jäsenmaitaan luopumaan demokraattisilla vaaleilla 

valitusta politiikasta. Kreikan hallitukselta edellytetään kuitenkin siihenastisten sitoumusten ja 

lainaohjelmassa sovittujen ehtojen noudattamista, mikäli maa haluaa pitää euron valuuttanaan. 

Laajempien tavoitteiden kannalta sdp puolestaan linjaa, että ”kriisien vatvomisen” sijaan katse tulisi 

kääntää tulevaisuuteen, ja esittää Euroopan tarvitsevan parempaa kilpailukykyä sekä laajapohjaista 

investointien ja työllisyyden ohjelmaa. Puolue korostaa, että Suomen tulee myös jatkossa olla 

mukana euroalueen talouden vakauttamista koskevissa päätöksissä sekä ratkaisemassa ongelmia, ei 

olla osa ongelmaa. Eurojäsenyyden sinänsä ilmoitetaan tarjoavan enemmän mahdollisuuksia kuin 

uhkia ja euron määritelläänkin täten ”sopivan niin Euroopalle kuin Suomelle”. 

Kriisinhoitotoimien osalta sdp linjaa vuonna 2011, että rahoituskriisistä on tehtävä johtopäätöksiä ja 

että on tarpeen luoda pysyvä eurooppalainen ”vakautusrahastojärjestely”, jotta tulevaisuudessa 

mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kyettäisiin ”reagoimaan oikealta pohjalta”. Puolue vaatii, että 

muodostettavassa vakautusrahastossa tulee olla sijoittajien ja pankkien vastuu mukana alusta 

lähtien, ja esittää niin ikään, että arvioitaessa jatkossa, mitä tukipäätöksiä voidaan tehdä, on otettava 

huomioon myös Suomen oman kansantalouden ja julkisen talouden reunaehdot. Toisaalta sdp 

arvostelee euroa koskevaa sopimusta, jonka ei nähdä olevan Suomen etujen mukainen tai 

parantavan millään tavoin kriisimaiden tilannetta.  Päinvastoin, puolue määrittelee ”eurooppalaisen 

oikeiston ideologiaa heijastavan” sopimuksen pyrkimykseksi puuttua jäsenmaiden kansalliseen 

päätöksentekoon, jossa otetaan kantaa niin tuloverotukseen, eläkeikiin kuin julkisen sektorin 

palkkoihin. Sdp kuvaa markkinavoimien vallan olevan korostumassa samanaikaisesti, kun ”laskua 

siirretään tavallisille palkansaaja- ja eläkeläistalouksille”, ja katsoo sopimuksen tältä osin olevan 

puuttumassa asioihin, jotka eivät kuulu EU-tasolla päätettäviksi. Puolue painottaakin kantanaan, 

että tällaiset päätökset tulisi myös jatkossa tehdä Suomessa. 

Vuonna 2012 sdp:n esille nostamat kriisitoimet liittyvät ensisijaisesti Espanjan pankkisektorin 

tilaan, mutta puolue tähdentää myös laajempien rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevien 

uudistusten olevan välttämättömiä. Espanjan kohdalla oikean ratkaisun ja ”pienimmän riskin tien” 

sekä Suomelle että muille euromaille sanotaan olevan kriisinhoidossa valittu nykylinja, jossa 
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lainoitus myönnetään joko suoraan Espanjan valtiolle tai sen takauksella toimivalle 

pankkitukivirastolle. Näin toteutettavalla lainamenettelyllä Espanjan esitetään pysyvän markkinoilla 

ja saavan terveimmät pankkinsa pääomitettua. Lainoituksessa oletusarvona sanotaan olevan, ettei 

”euroakaan menisi Kankkulan kaivoon”, vaan lainojen tulee olla Espanjan takaisin maksettavissa. 

Varsinaisen lainoituksen kerrotaan tapahtuvan joko ERVV:n tai EVM:n kautta, kuitenkin niin, että 

molemmissa tapauksissa Suomen vastuut ja riskit pysyvät rajattuina. Mikäli tämä tehdään EVM:n 

kautta, määritellään riskin lainanantajamaille jäävän pienemmäksi EVM:n ollessa velkojana aina 

ensisijaisen saajan asemassa. Jos sen sijaan päädytään käyttämään ERVV:tä, Suomen ilmoitetaan 

vaativan osuudelleen vakuudet. Pankkien pääomituksen ja tuen vastikkeellisuuden suhteen sdp 

ehdottaa yhtenä ratkaisuna, että pääomitusta vastaan voitaisiin esimerkiksi saada tuettujen pankkien 

osakkeita. Puolue joka tapauksessa edellyttää, että Espanjan pankkisektorin tukemiseen on 

sisällyttävä selkeä suunnitelma siitä, miten ”heikkokuntoisemmat pankit ajetaan alas ja siirretään 

terveet laina- ja talletuserät sekä muut hyvät varainhankinnan erät säilytettävien pankkien hoitoon”. 

Espanjan valtion ja maan pankkisektorin keskinäissuhteen kannalta taas todetaan, että oikein 

tehdyllä pankkien tukemisella ja pankkisektorin tervehdyttämisellä pystytään myös erottamaan 

maan valtiontalouden todellinen velkatarve sen kansallisten pankkien tarvitsemasta tuesta. Sdp 

perustelee, että tällä tavoin ”kapseloitu” pankkisektori voi helpottaa valtiontalouden ongelmien 

hoitamista, mutta huomauttaa, että tästä huolimatta Espanjalta tullaan myös jatkossa edellyttämään 

erittäin tiukkaa finanssipolitiikkaa talous- ja työllisyystilanteensa parantamiseksi. Espanjan 

tilannetta laajempien rahoitusmarkkinauudistusten osalta puolestaan linjataan, että rahan vapaan 

liikkuvuuden vuoksi on yhteistä valvontaa sekä tietojenvaihtoa pakko tehostaa ja että pankki- ja 

rahoitusmarkkinaveroa tulisi ajaa eteenpäin EU-tasolla. Tässä yhteydessä sdp puhuu samalla 

yhteisen rahoitusmarkkinamallin muodostamisen puolesta, joka ei rajoittuisi vain euromaihin, vaan 

sen tulisi puolueen mukaan sopia yhtä lailla ”vastahankaisille” Ruotsille ja Iso-Britannialle. 

Kriisitoimien kohdalla vuonna 2013 sdp esittää Kyproksen lainaohjelman ehtojen olevan 

oikeudenmukaisempia aikaisempiin ohjelmiin nähden ja korostaa järjestyksen kriisinhoidossa 

toteutuvan nyt oikein. Puolue luettelee ”riskibisnespankkien” osakkeenomistajien sekä sijoittajien 

menettävän aluksi omaisuuttaan, minkä jälkeen suurtallettajien sijoittajatalletuksia leikataan, 

maassa toteutetaan pankki-, pääoma- ja yhteisöverojen korotukset ja vasta sitten EVM:n sanotaan 

”tulevan mukaan kuvioon”. IMF:n mukanaolon taas perustellaan pyrkivän sen varmistamiseen, että 

lainaohjelma on kestävällä pohjalla. Puolue korostaa, ettei veroparatiiseja hyväksytä missään 

oloissa, ja kertoo Kyproksen lainoituksen maksuehtoihin sisältyvän vaatimuksen niiden epäkohtien 

korjauksesta, joita rahanpesuselvityksessä mahdollisesti tulee ilmi. Lainoitukseen liittyvien riskien 
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osalta EVM:llä ilmoitetaan olevan lainaohjelmassa etuoikeutetun velkojan asema, minkä ohessa 

tähdennetään, ettei Kyproksen ohjelman johdosta Suomi tule antamaan ”yhtään uutta rahaa tai 

vakuuksia”. 

Vuonna 2015 sdp perustelee Suomen valinneen euroalueen vakauden tukemisen linjakseen, koska 

”keskinäisen riippuvuuden maailmassa emme voi elää eristyneenä ja yhteisvaluutasta irrallaan”. 

Kriisinhoidossa puolue korostaa olleensa vaatimassa, ja myös saaneen, hallitusohjelmatavoitteensa 

mukaisesti vakuuksia, joiden sanotaan nyt turvaavan kansallisia saatavia, mikäli euromaiden 

kriisilainoja jää maksamatta. Sdp ilmoittaa Suomen vakuustilillä olevan oikeina vakuuksina 

Kreikalta tulleet 930 miljoonaa ja huomauttaa vaatimuksensa sijoittajavastuun tiukentamisesta 

toteutuneen niin Kyproksen ratkaisun kohdalla kuin Kreikan viimeaikaisessa kriisinhoidossa. 

Puolue kertoo, että yksityisten velkojien Kreikka-saatavia on leikattu 100 miljardilla ja että maa on 

myös saanut lykkäystä lainojensa lyhennyksiin ja alennusta korkoihin. Kreikan velanhoitokulujen 

ilmoitetaankin laskeneen aiemmasta ”ennätystasostaan” ja talouden olevan kasvu-uralla. Yleisesti 

ottaen kriisinhoidon ja -torjunnan suhteen sdp toteaa, etteivät aiemman maailmanlaajuisen 

finanssikriisin vuodet ole menneet kokonaan hukkaan, ja esittää euroalueen kehittäneen tänä aikana 

valmiuksia reagoida jatkossa pankkisektorin ongelmiin sekä kriisien leviämisen estämiseen maasta 

toiseen. Samalla sijoittajavastuun nimetään olevan nykyisin toiminnan pääperiaatteena, ja sen 

kuvataan toteutuneen ”aivan kuten sdp on vaatinut”. Puolue ei myöskään pidä Euroopan tai Suomen 

tulevaisuutta toivottomana, vaan muistuttaa ”meillä olevan monipuolista osaamista ja vakaat 

markkinat”. Lisäksi EKP:n rahapolitiikan esitetään torjuvan deflaation uhkaa sekä edistävän euron 

kurssin asettumista tasolle, joka tukee myös Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä. 

Kriisinhoitoon liittyvien uhkakuvien osalta sdp kritisoi vuoden 2011 tilanteessa Kiviniemen 

hallituksen toimintaa tuolloin vastikään pidetyssä euromaiden huippukokouksessa, jossa puolueen 

mukaan on tehty ”Suomen puolesta tämän vaalikauden merkittävimmät päätökset”. Kokouksen 

ilmoitetaan käsitelleen useiden miljardien sitoumuksia sekä ratkaisuja, jotka kohdistuvat ”suoraan 

Suomen lainsäädäntöön, jopa perustuslakiin”. Sdp moittiikin hallitusta siitä, kuinka se ei ole 

vapaaehtoisesti tuonut eduskunnan käsittelyyn näin ison mittaluokan asioita, joissa ”tosiasiassa 

sidotaan käsiä” myös tulevilta eduskunnilta ja hallituksilta. 

Vuonna 2012 sdp puolestaan nostaa esiin lukuisia Espanjan pankkisektorin tilaan liittyviä uhkia, 

mikäli kriisinhoidossa valitun ERVV:n tai EVM:n käyttöön perustuvan pääomituksen sijaan 

päädyttäisiin yrittämään jotain muuta ratkaisua. Kriisin varoitetaan leviävän Euroopan, tai jopa 

maailmanlaajuiseksi, jos sitä ei kyetä rajaamaan Espanjaan tai jos toimet espanjalaispankkien 
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aseman turvaamiseksi epäonnistuvat. Mikäli pankkikriisi pääsisi leviämään, ”imaisisi” se puolueen 

mukaan Suomen mennessään ja uhkaisi hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Sdp huomauttaa, ettei 

tällaisessa tilanteessa edes eri valuutta toisi suojaa. Tästä esimerkkinä puolue viittaa aiemman 

globaalin finanssikriisin aikaan kaatuneen Lehman Brothersin olleen aikanaan ”dollarifirma” ja 

”välissä olleen valtameren”, ja kertoo sen kaatumisesta kaikesta huolimatta aiheutuneen Suomelle 

välittömästi jopa 20 miljardin menetykset vuodessa sekä kaikkiaan 40 miljardin menetykset 

verotuloissa. Sdp määrittelee Espanjan pankkisektorin tilan ratkaisemiseksi olevan periaatteessa 

olemassa myös kaksi muuta vaihtoehtoa, mutta korostaa niiden toteuttamisella olevan vakavia 

seurauksia. Näistä ensimmäisen ilmoitetaan olevan niin sanottu ”letkut irti” -vaihtoehto, jota 

perussuomalaisten viitataan ”yltiöpäisessä populismissaan” esittäneen omana ratkaisunaan ja jossa 

Espanja jätettäisiin yksin ja sen kansalliset rahoituslaitokset hoitamatta. Tämän sanottaisiin johtavan 

globaaliin talouskriisiin, jonka seuraukset näkyisivät ”aivan varmasti” myös Suomessa. Puolue 

varoittaa, että tällöin niin vienti kuin kokonaistuotanto voisi romahtaa, mikä osaltaan veisi 

työpaikkoja sekä verotuloja ja kurjistaisi julkisten palvelujen maksuvaraa, eikä valtiontalous 

myöskään nauttisi enää alhaisista koroista ja korkeasta luottoluokituksesta. Sdp:n mukaan samalla 

ehtyisi yritysten rahoitus, eikä investointien hiipuessa syntyisi uusia työpaikkoja. Puolue katsookin, 

että ratkaisuna tämä olisi kallis niin Suomen talouden kestokyvyn kuin sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Toisena vaihtoehtoisena ratkaisuna taas kerrotaan olevan, että 

jo valmiiksi ”tiukilla oleva” Espanja hakisi itse markkinoilta kallista lainaa pankkiensa 

pääomittamiseen. Tämä tuomitaan kuitenkin kaikkein huonoimmaksi vaihtoehdoksi, minkä myötä 

”tilanne muodostuisi nopeasti kestämättömäksi”. Sdp varoittaa, että tällöin Espanja voisi päätyä 

putoamaan markkinoilta ja joutua sen sijaan itse valtiona tuen hakijaksi. Lisäksi puolue huomauttaa, 

ettei olemassa oleva rahoitusmekanismien kapasiteetti enää riittäisi maan kaatumisen estämiseen, 

sillä lainoituksen tarve kasvaisi nykyisestä moninkertaiseksi. Espanjan kaatuminen puolestaan voisi 

sdp:n mukaan käynnistää euroalueen hajoamisen sekä devalvaatiokierteen, jonka seurauksista 

lopulta ”maksaisi kansa” kaikkialla Euroopassa. 

Sitä vastoin vuoden 2013 tilanteessa sdp ei niinkään nosta esiin varsinaisia välittömiä uhkia, vaan 

puolueen puheenvuorossa uhkakuvat liittyvät enemmänkin yksityisten toimijoiden riskinottoon 

markkinoilla ja siihen, kuinka seuraukset tästä voivat ilman sijoittajavastuun toteuttamista langeta 

kriisitilanteessa valtioiden ja veronmaksajien maksettaviksi. Jos valtiot tällä tavoin ”ottavat riskin 

kannettavakseen ja jättävät tuotot yksityisille”, sanotaan moraalikadon olevan tämän seuraus. 

Vuonna 2015 sdp puolestaan varoittaa yleisellä tasolla kansainvälisten talouskriisien tulevan monin 

verroin kalliimmiksi verrattaessa tuolloisessa kriisinhoidossa toteutettuihin takausvastuisiin. 
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Toisaalta puolue viittaa Kreikan tilanteen myös ”herättäneen innostusta ääriaineksissa” pitkin 

Eurooppaa ja pitää tässä yhteydessä valitettavana, että ”vaalitaktiikan etusijalle asettavat” 

perussuomalaiset ovat liittyneet samaan ”epäpyhään sekakuoroon”. 

Lopuksi 

Sdp:n tapa puhua eurokriisistä ja kriisinhoidosta on vuosien 2011–2015 aikana kaikissa kriisin 

vaiheissa pohjautunut lähtökohtiin, joissa on vaadittu sijoittajien ja pankkien vastuun toteuttamista 

sekä Suomen kansallisten riskien rajaamista kriisinhoidossa, kuitenkin samalla tähdentäen 

eurooppalaisen yhteistyön merkitystä ratkaisujen aikaansaamiseksi. Tosin puolueen noustua 

hallitukseen kesällä 2011 ovat kannanottojen painopisteet muuttuneet oppositioasemaan nähden, 

jolloin sdp vielä keskittyi kritisoimaan Kiviniemen hallituksen toimintaa ja puutteellista 

eduskunnan tiedottamista koskien kilpailukykysopimuksen sisältöä sekä sitä, millaisiin kansallisiin 

takausvastuisiin ollaan jatkossa ERVV:n kautta sitoutumassa. Sittemmin hallituspuolueena sdp:n 

puheenvuoroissa on korostunut harjoitettavan kriisinhoidon linjan ja tukitoimien oikeuttaminen. 

Puolue on kuitenkin myös tällöin yhä muistuttanut aiempien keskustajohtoisten hallitusten 

päätöksistä ERVV:n ja kahdenvälisten Kreikka-lainojen kohdalla. Näiden toimien moititaan olleen 

”avoimen piikin” kriisipolitiikkaa, josta on seurannut Suomen kannalta liiallisia riskejä. 

Käsitteistä keskeisimpänä on sdp:n kriisidiskurssissa näyttäytynyt sijoittajavastuu, jonka 

toteutumista puolue on ollut vaatimassa niin oppositiossa kuin hallituksessa kansallisena ehtona 

tukitoimiin osallistumiselle. Puolueen mukaan markkinatalous voikin toimia hyväksyttävästi ja 

menestyksekkäästi vain silloin, kun markkinatoimijat kantavat seuraukset omasta riskinotostaan. 

Tässä asiassa sdp on toistuvasti tähdentänyt linjansa pysyneen johdonmukaisena aina kriisin 

puhkeamisesta lähtien. Kesästä 2011 eteenpäin Suomen linjan kriisinhoidossa ilmoitetaan 

tiukentuneen ja avoimen piikin sulkeutuneen sdp:n tultua hallitukseen, miltä osin puolue on 

nojannut perusteluissaan etenkin Kataisen hallituksen ohjelmaan tehtyyn kirjaukseen kansallisten 

vakuuksien vaatimisesta, mikäli tukitoimia vielä toteutettaisiin Portugalin lainoituspäätöksen 

jälkeen ERVV:n kautta. Hallitusohjelman vaatimus vakuuksista ei sitä vastoin ole koskenut enää 

lainoituspäätöksiä, jotka on tehty ERVV:tä vuonna 2012 seuranneen EVM:n puitteissa. Pysyvän 

mekanismin merkittävänä etuna alkuperäiseen ERVV:hen nähden sdp on nostanut EVM:n aseman 

etuoikeutettuna velkojana, jonka esitetään jo valmiiksi rajaavan mekanismia pääomittavien maiden 

riskejä. Myös sijoittajavastuun ilmoitetaan toteutuneen yhä paremmin osana EVM-pohjaisia 

tukitoimia. Tältä osin sdp on määritellyt vuonna 2013 Kyproksen ratkaisussa kriisinhoidon 

tapahtuvan vihdoin oikeassa järjestyksessä, jossa ennen EVM:n lainoituksen mukaantuloa tehdään 
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leikkauksia pankkien ja sijoittajien omaisuuteen, ja puolestaan vuonna 2015 puolue on kertonut 

sijoittajavastuun olevan jo toiminnan pääperiaate. 

Yhtä lailla kriisin puhkeamisen syitä ja vallitsevia ongelmia sdp on selittänyt lähtökohtaisesti 

sijoittajien ja pankkien vastuuttoman toiminnan, ennen kaikkea ylimitoitetun riskinoton, pohjalta. 

Tämän ohessa Kreikan kohdalla vuonna 2011 on todettu olevan tarpeen kitkeä korruptiota, tehostaa 

veronkantoa ja oikaista tulonjakoa, ja vuonna 2013 Kyproksen tapauksessa korjausta vaativiksi 

ongelmiksi on mainittu maan asema veroparatiisina sekä epäilyt rahanpesusta. Toisaalta puolue on 

vielä vuonna 2011 kriisin alkuvaiheessa erikseen tähdentänyt, ettei tilanteessa ole ollut kyse 

”eurokriisistä” tai juuri euroon liittyvästä talouden ilmiöstä, vaan on viitannut vastaavia virheitä 

tapahtuneen markkinoilla sijoittajien toimesta myös muilla valuutoilla. Sdp on niin ikään vuosina 

2011–2012 käyttänyt ilmenneistä talousongelmista termiä ”rahoituskriisi”. Tässä puhetavassa on 

kuitenkin tapahtunut muutosta, sillä myöhemmin vuoden 2013 tilanteessa Euroopan siihenastisista 

tapahtumista puhutaan jo nimenomaisesti ”eurokriisin hoitona”. Puolue ei silti ole missään 

vaiheessa lähtenyt esittämään varsinaista kritiikkiä euroa tai EMU-järjestelmää kohtaan, vaan on 

esimerkiksi vuonna 2015 ilmoittanut eurojäsenyyden tarjoavan edelleen enemmän mahdollisuuksia 

kuin uhkia ja esittänyt euron sopivan valuuttana niin Suomelle kuin Euroopalle. 

Sdp:n suhtautuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön kriisinhoidossa on ollut myönteistä kaikissa 

puheenvuoroissa, ja puolue on useaan otteeseen painottanut Suomen riippuvuutta Euroopan 

talouden vakaudesta sekä viennistä. Yhteisiin kriisinhoitotoimiin osallistumista onkin perusteltu 

juuri kansallisen talouden turvaamisen näkökulmasta. Ainoa merkittävä poikkeus tämän kannalta on 

ollut puolueen vuonna 2011 oppositiosta käsin esittämä kritiikki euroa koskevaa sopimusta kohtaan, 

jonka sdp on syyttänyt ”heijastavan eurooppalaisen oikeiston ideologiaa” ja puuttuvan sellaisiin 

kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluviin asioihin, jotka eivät kuulu EU-tasolla päätettäviksi. 

Sijoittajavastuun toteuttamisen sekä kansallisten riskien rajaamisen ohessa sdp on kriisinhoidon 

linjassaan edellyttänyt tukea saaneilta mailta lainaohjelmien sovituissa ehdoissa pysymistä ja tiukan 

finanssipolitiikan noudattamista – vuoden 2012 tilanteessa puolue on silti huomauttanut, ettei tiukka 

talouskuri saisi johtaa ”vääränlaiseen kurjistamiseen”. Kriisin myöhemmässä vaiheessa vuosina 

2013–2015 sdp on tavoitteissaan siirtynyt kasvavassa määrin painottamaan työllisyyden 

turvaamisen, investointien ja kilpailukyvyn edistämisen tärkeyttä kaikkialla Euroopassa. Vuonna 

2015 puolue on toisaalta torjunut ajatuksen yhteisvastuullisista veloista sekä linjannut kunkin 

jäsenmaan vastaavan itse taloudestaan ja veloistaan todeten, ettei euroalue ole ”tulonsiirtounioni”. 

Vastaavasti EU:n kohdalla on tähdennetty – erityisesti Kreikan poliittiseen tilanteeseen viitaten – 
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ettei unioni ole mikään ”pakkoliitto”, vaan kunnioittaa yhteisönä jäsenmaidensa itsenäisyyttä ja 

demokraattista päätöksentekoa. 

Uhkien esiin nostamisessa sdp:llä on puolestaan ollut havaittavissa selkeä ero lähestymistavoissa 

oppositioaseman ja hallituskauden aikaisten puheenvuorojen välillä. Kun vielä vuonna 2011 puolue 

on varoittanut Kiviniemen hallituksen osallistuneen euromaiden huippukokoukseen, jossa on 

Suomen puolesta tehty ”vaalikauden merkittävimmät päätökset” koskien miljardien sitoumuksia 

sekä jopa perustuslakiin kohdistuvia ratkaisuja, on vuosina 2012–2015 sdp sitä vastoin käyttänyt 

uhkakuvia lähinnä perustellakseen hallituksessa ajamiensa ERVV- ja EVM-pohjaisten 

kriisinhoitotoimien välttämättömyyttä. Etenkin Espanjan vuoden 2012 tilanteen kohdalla puolue on 

korostanut, kuinka vakavat seuraukset olisivat – pahimmillaan kriisin leviäminen Euroopan tai 

maailmanlaajuiseksi – jos maan pankkisektorin pääomitusta ei järjestettäisi tukitoimien kautta, vaan 

jätettäisiin espanjalaiset rahoituslaitokset hoitamatta tai tarvittavan lainoituksen hankkiminen 

markkinoilta yksin Espanjan valtion kontolle. 

9.1.7. Vasemmistoliitto 

Tutkimusaineisto käsitti vasemmistoliiton kohdalla yhden välikysymyksen ja tähän liittyvän 

välikysymyskeskustelun avauspuheenvuoron sekä neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on vuonna 

2011 ollut oppositiossa, jolloin myös jätti välikysymyksen, tämän jälkeen vuosien 2012 sekä 2013 

välikysymyskeskusteluiden aikaan osa hallituskoalitiota ja vuonna 2015 jälleen oppositiossa. 

Eurokriisin puhkeamisen taustalla vasemmistoliitto katsoo vuonna 2011 olleen keskeisenä syynä 

etenkin saksalaisten, ranskalaisten ja brittiläisten pankkien toiminnan, jossa pankkien sanotaan 

olleen ”holtittomasti” luotottamassa ”ongelmamaita” ja vaikuttamassa täten ongelmien syntyyn. 

Kriisinhoidon toteutuksen kannalta nostetaan lisäksi ongelmaksi, kuinka rahoituslaitoksia ei heti 

laitettu taloudelliseen vastuuseen toimiensa seurauksista. Puolueen mukaan se, että vasta 

tulevaisuudessa myös pankit ja rahoituslaitokset mahdollisesti kantaisivat osan kustannuksista, on 

”liian vähän ja liian myöhään”. Näin ollen ”miljardiluokan mokan” todetaan kriisinhoidossa jo 

päässeen tapahtumaan. Kriisinhoitotoimiin liittyen vasemmistoliitto kritisoi lisäksi voimakkaasti 

Kiviniemen hallitusta sen menettelystä sekä puutteellisesta eduskunnan tiedottamisesta euromaiden 

huippukokouksen kohdalla, jossa oli ollut asialistalla muun muassa ERVV:n ja tulevan EVM:n 

kapasiteettia koskevat kysymykset sekä euroa koskevan sopimuksen sisältö. Puolue niin ikään 

kyseenalaistaa, pysyikö hallitus sille eduskunnan antamien neuvotteluvaltuuksien rajoissa. 
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Vuonna 2012 hallitukseen nousun jälkeen vasemmistoliitto muistuttaa kriisin syiden kohdalla 

jälleen poliitikkojen ja pankkien virheistä, joista tavallisten kansalaisten kerrotaan joutuneen 

maksamaan ”inhimillisesti suurinta laskua” niin Kreikassa kuin Espanjassa. Samalla Espanjan, 

Irlannin ja Islannin poliittisten päätöksentekijöiden todetaan olleen piittaamattomia puuttumaan 

maissa syntymässä olleisiin kansallisiin kiinteistökupliin, jotka finanssikriisi lopulta puhkaisi. 

Puolue kohdistaa toisaalta huomiota markkinatalouden luonteeseen yleisellä tasolla, johon esitetään 

aina sisältyvän myös epävakauden riskin, ja toteaa, että menneisyyteen katsottaessa ”näemme 

kriisejä kriisin perään niin kauas kuin silmä siintää”. Vastaavalla tavalla myös vuoden 2013 

tilanteessa vasemmistoliitto korostaa finanssitalouden toiminnan keskeistä roolia talouden 

ongelmien taustalla. Puolue määrittelee ”eurokriisin ytimen” olevan nimenomaisesti siinä, että 

finanssisektori ”imee elinvoimaa reaalitaloudesta, kun siellä tehdään keinotekoisesti reaalitaloutta 

suurempia voittoja”. Niin ikään tuolloiseen Kyproksen tilaan liittyen maan pankkisektorin 

”suhteettoman” koon bkt:hen verrattuna todetaan olevan merkki siitä, ettei pankkijärjestelmä ole 

terveellä pohjalla – asian viitataankin herättäneen epäilyjä rahanpesusta sekä veronkierrosta. 

Sen sijaan vuonna 2015 jälleen oppositioon siirtynyt vasemmistoliitto keskittyy kriisin syiden ja 

vallitsevien ongelmien suhteen käsittelemään puheenvuorossaan laajalti Kreikassa tapahtuneita 

poliittisia muutoksia sekä talouden tilaa kriisinhoidon jäljiltä. Syrizan saaman vaalivoiton esitetään 

olleen historiallinen muutos, minkä myötä vaaleissa äänestettiin ensimmäistä kertaa pois vallasta 

”sotilasdiktatuurin kukistumisesta lähtien 40 vuoden ajan maata hallinneet korruptoituneet 

kokoomuslainen Nea Demokratia ja sosialidemokraattinen Pasok”. Puolue nimeääkin juuri Nea 

Demokratian sekä Pasokin olevan ”ensisijaisesti syypäitä Kreikan ahdinkoon”. Eurokriisin väärän 

hoidon, eli ”sen, että pankit ja finanssilaitokset laitettiin ihmisten edelle”, todetaan lähtökohtaisesti 

aiheuttaneen haittaa niin Suomelle kuin koko Euroopalle. Vasemmistoliitto kuitenkin korostaa 

ennen kaikkea Kreikan joutuneen kärsimään ”kokoomuslaisen leikkaavan politiikan” vuoksi. Maata 

koettelevien ongelmien osalta puolue viittaa hiljattain raportoituihin tietoihin, joiden mukaan 

lainaehtoina olleet leikkaukset ovat ”iskeneet rajusti” pieni- ja keskituloisiin kreikkalaisiin. Sitä 

vastoin Kreikalle lainaohjelmissa myönnetyistä rahoista alle 10 prosentin osuuden ilmoitetaan 

päätyneen lopulta Kreikkaan ja loppuosan menneen ”holtittomasti maata lainoittaneille pankeille”. 

Leikkausten taas sanotaan kohdistuneen eläkkeisiin, palkkoihin ja työehtoihin, minkä lisäksi 

miljoonien ihmisten kerrotaan olevan ilman julkista terveydenhuoltoa ja satojentuhansien 

puolestaan vailla sähköä sekä ruokajakelun varassa. Leikkaustoimien kritisoidaan täten vain 

syventäneen Kreikan kriisiä viemällä mahdollisuuden talouden kasvulta ja ostovoiman puutteen 
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vastaavasti työllisyydeltä. Vasemmistoliiton mukaan maan kohdalla voidaankin jo oikeutetusti 

puhua ”humanitäärisestä kriisistä” tai ”suistumisesta lähes kehitysmaaksi”. 

Tavoitteiden osalta vuonna 2011 vasemmistoliitto linjaa, ettei vastuuttomasti toimineiden maiden 

velkataakkaa tule ensinnäkään siirtää muiden jäsenmaiden vastuulle, vaan kunkin maan tulisi kantaa 

vastuu omista toimistaan. Tämän ei myöskään katsota olevan EU:n perussopimuksen mukaista, sillä 

unionissa alkuperäisenä lähtökohtana määritellään nimenomaisesti olleen jokaisen unionimaan 

vastuun kansallisesta taloudenpidostaan ilman, että ”yksittäisen jäsenmaan holtittomuutta pannaan 

toisten maksettavaksi”. Periaatteesta on kuitenkin puolueen mukaan nykyisellään luovuttu. 

Jäsenmaiden ilmoitetaan niin ikään saavan jatkossa ohjeet talousarvioiden laadintaa varten, minkä 

määritellään olevan ”mittava kajoaminen” kansallisten parlamenttien budjettivaltaan ja lisäksi 

toimenpiteenä tarpeeton, mikäli vain jokainen unionimaa vastaisi itse tekemisistään ja kantaisi 

vastuunsa. Vasemmistoliitto arvostelee erityisesti kansallisia kriisitoimia, joilla Kiviniemen 

hallituksen moititaan tähän mennessä laittaneen ”Suomen kansalaiset yhteisvastuuseen Euroopan 

ongelmamaiden veloista 8 miljardiin euroon saakka”. Tämän lisäksi tukipolitiikan todellisiksi 

hyödynsaajiksi nimetään ongelmamaiden sijaan eurooppalaiset pankit ja ennen kaikkea niiden 

omistajat. Puolue esittääkin hallituksen lähteneen pelastamaan tilanteessa ”miljardisitoumuksilla 

pankkeja, tai tarkkaan ottaen: ei pankkeja vaan niiden omistajat” sekä ”kevytmielisiä sijoittajia”, ja 

toteaa laskun tästä tulevan lopulta tavallisen suomalaisen veronmaksajan maksettavaksi. Niin ikään 

euroa koskeva sopimus nähdään pyrkimykseksi päästä puuttumaan EU-maiden kansalliseen 

päätöksentekoon. Kiviniemen hallituksen ilmoitetaan jo euromaiden johtajien kokouksessa 

sopineen julkisen sektorin palkkojen hillitsemisestä, varhaiseläkejärjestelmän karsimisesta sekä 

sitoutuneen siirtymään yhä enemmän progressiivisesta tuloverotuksesta välilliseen verotukseen, 

minkä tähdennetään johtavan siirtymään kohti epätasa-arvoista tasaveroa. Vasemmistoliitto 

muistuttaa, että kotimaan poliittisessa keskustelussa on viime aikoina puhuttu julkisen talouden 

kestävyydestä, ja uskoo kansalaisten ymmärtävän, että tämä tarkoittaa vain yhtä asiaa, ”leikkauksia, 

leikkauksia ja leikkauksia”. Kansallisen politiikan ja kriisinhoidon kokonaisasetelmassa 

esitetäänkin olevan kyse ”suuresta uudesta tukisitoumuksesta samaan aikaan, kun toisaalta 

vaaditaan julkisen talouden säästöjä, jotka varmasti vaikuttavat niin kansalaisten palveluihin kuin 

etuuksiin”. Täten puolue tuomitsee, ettei ole oikein suomalaisia kohtaan, että ”perusturvamme on 

kehno, että arjen palveluista puuttuu rahaa, mutta samaan aikaan ollaan tekemässä uusia 

miljardisitoumuksia sijoittajien pelastamiseksi”. 

Vasemmistoliitto korostaa puolestaan vuonna 2012 maiden olevan globaalisti entistä tiiviimmin 

toisiinsa kietoutuneita, minkä seurauksena jokaisella maalla katsotaan olevan velvollisuus 
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ennakoida tulevaisuutta ja pyrkiä estämään tai hillitsemään sellaisia kehityskulkuja, jotka 

vaarantaisivat talouden vakauden. Puolue nostaa tässä esimerkiksi vuonna 2008 alkaneen 

kansainvälisen finanssikriisin ja siitä Suomen taloudelle aiheutuneet haitat. Vasemmistoliiton 

mukaan pahimmalta kuitenkin vältyttiin, sillä Suomi ja eräät muut Euroopan maat ”kykenivät 

onneksi elvyttämään” tuossa tilanteessa. Puolue niin ikään huomauttaa, ettei yksin kansallisilla 

toimilla Suomi olisi kyennyt pitämään työllisyyttä yllä. Vasemmistoliitto kuvaakin tapahtumien 

yhdessä maassa heijastuvan samalla toisiin maihin ja tähdentää, että täten myös ratkaisun Espanjan 

”säästöpankkikriisiin” tulee olla sellainen, joka palvelee suomalaisten etua. Espanjan tilanteen 

kohdalla korostetaan, että nyt haettavissa ratkaisuissa on kyse rahoitusjärjestelmän – ei 

pankinjohtajien tai pankkien omistajien – pelastamisesta, jotta yritykset kykenevät jatkamaan 

toimintaansa ja työntekijät saavat palkkansa. Täten puolue linjaa, että ”pankkien omistajat eivät 

tarvitse Suomen solidaarisuutta, mutta tavalliset työttömyyteen ja köyhyyteen syöstyt kreikkalaiset 

ja espanjalaiset tarvitsevat sitä”. Kriisitoimissa vasemmistoliitto tekee näin ollen selkeän eron 

Kataisen hallituksen linjan ja edellisellä hallituskaudella hyväksyttyjen tukipäätösten välillä. Tämän 

suhteen ilmoitetaan olevan eri asia ”kipata rahaa maailmalle vastikkeettomasti, kuten edellisen 

hallituksen aikana tehtiin”, kuin ”vaatia tuen ehtona pankkien osakkeita julkiseen omistukseen” 

vasemmiston esittämän tuen vastikkeellisuusvaatimuksen mukaisesti. Tulevaisuuden kannalta 

puolue pitää lisäksi tärkeänä, että ”vakausmekanismien ja talouskurisopimusten kaltaisia 

yhteiseurooppalaisia periaatteita” luotaessa on arvioitava ja otettava huomioon myös niiden 

sosiaalisia vaikutuksia, minkä pohjalta olisi sopimuksiin pystyttävä tekemään tarvittaessa 

muutoksia. Suomen kansallisen tilanteen osalta vasemmistoliitto esittää, että kansainvälistymisen 

haasteista selviytymiseen tarvitaan jatkossa ”luottamuksen yhteiskuntaa” sekä ammattiliittojen, 

työnantajien ja valtiovallan yhteistyötä, joka edellyttää ”joustavuutta ja toisten kunnioittamista, ei 

saneluhenkeä”. Tämän sanotaan samalla edellyttävän, että kansalaiset voivat luottaa siihen, ettei 

”ketään jätetä pulaan lapsen syntyessä, koulutusta tarvittaessa tai silloin, kun työttömyys, sairaus tai 

työkyvyttömyys yllättää”. 

Vuonna 2013 vasemmistoliitto ilmoittaa uskovansa vakaan euron sekä euroalueen olevan kaikkien 

suomalaisten etu. Suomen valtion velkaantumisen yhdistettynä euroalueen ”kituliaaseen” 

talouskasvuun todetaan tähän liittyen muodostavan haasteellisen tilanteen. Puolue kannattaa 

osallistumista Kyproksen tukitoimiin ja määrittelee Suomen europolitiikan Kataisen hallituksen 

kaudella tiukentuneen ja ottaneen ”selviä askeleita parempaan suuntaan”, vaikka toisaalta 

huomauttaakin, etteivät ”euroratkaisut kaikilta osin edelleenkään vastaa” sen tavoitteita. 

Kriisinhoidon linjan kannalta painotetaan, ettei ”vasemmisto ole osallistunut eikä osallistu 
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paketteihin, joissa ei ole sijoittajan vastuuta”. Vasemmistoliitto kertoo ajavansa politiikkaa, jolla 

pankki- ja finanssisektorille luodaan sääntöjä sekä saadaan nämä parempaan kontrolliin, ja katsoo 

tältä osin Kyproksen ratkaisun olevan osoitus siitä, että tähän suuntaan ollaan menemässä. 

Kyproksen ratkaisusta tärkeimmäksi asiaksi nostetaan se, kuinka maan pankkien romahdus estetään 

lähtökohtaisesti suurituloisten ja kriisistä aikaisemmin hyötyneiden sijoittajien rahoilla. Puolue 

ilmoittaa niin ikään pitävänsä tärkeänä, että kahden ison kriisipankin uudelleenjärjestely 

Kyproksella tehdään ilman valtion tukea. Maan pankeissa tehtävien talletusleikkauksien kohdalla 

vasemmistoliitto taas painottaa Suomen kantana olleen alusta lähtien leikkausten kohdistaminen 

ainoastaan yli 100 000 euron talletuksiin, jolloin voidaan varmistua siitä, että ”taakan kantavat ne, 

joilla on siihen varaa ja jotka ovat pikavoittojen toivossa rahojaan Kyprokseen sijoittaneet”. 

Vuoden 2015 tilanteessa vasemmistoliitto taas lähtee siitä, että Euroopassa on ajettu kuluneen 

seitsemän vuoden ajan ”kokoomuslaisten johdolla” leikkauspolitiikkaa, minkä tuloksena 

työttömyyden ja valtioiden velkasuhteen kerrotaan vain kasvaneen ilman, että talouskasvua on saatu 

aikaan. Nyt onkin puolueen mukaan vastuullisemman talouspolitiikan aika sekä katsottava 

tulevaisuuteen ja miettiä, mikä on parasta niin Suomelle, Kreikalle kuin Euroopalle. Syrizan 

vaalivoitto Kreikassa nähdään osaltaan osoitukseksi siitä, että ”ihmiset halusivat lopun niin sanotun 

troikan edellyttämälle leikkauspolitiikalle”. Maan vaalituloksen sanotaan olevan hyväksi, ei vain 

kreikkalaisille, vaan sen katsotaan voivan toimia käänteenä koko Euroopassa, mitä myös 

suomalaisten korostetaan nykyisellään tarvitsevan. Vasemmistoliitto linjaa täten Kreikan 

tarvitsevan ratkaisuja, jotka mahdollistavat työllisyyden ja talouskasvun syntymisen. Puolue 

perustelee tämän olevan samalla suomalaisten veronmaksajien edun mukaista, sillä mikäli näin 

menetellään, esitetään maan kykenevän maksamaan ”ison osan veloistaan” takaisin. 

Kannatettavien kriisitoimien kohdalla vasemmistoliitto esittää vuonna 2011, että heti kriisin alusta 

lähtien olisi asianosaiset pankit sekä sijoittajat pitänyt asettaa vastuuseen luototuksestaan ja niihin 

liittyvistä riskeistä sen sijaan, että nyt kriisinhoidossa luoduilla järjestelyillä sijoittajille kuuluneet 

vastuut on siirretty valtioille eli ”maksutaakka on sälytetty tavalliselle kansalaiselle”. Puolueen 

mukaan Kreikan ongelmat olisi näin ollen tullut hoitaa panemalla rahalaitokset maksamaan 

”holtiton” luototuksensa maan ”holtittomalle hallitukselle”. Irlannin suhteen vasemmistoliitto taas 

kysyy, miksi Suomen piti ”rientää tukemaan” maata, jos Irlanti halusi tukea pankkejaan enemmän 

kuin sen ”omat rahkeet riittävät”. Puolue korostaakin äänestäneensä johdonmukaisesti kaikkia 

tukipaketteja vastaan – niin Kreikan lainaa, Latvian tukea, Irlannin takauksia kuin koko 440 

miljardin väliaikaista tukimekanismi ERVV:tä – vastaan. Täten kriisinhoidon jatkon kannalta 
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linjataan, että ”nyt riittää tukimiljardien syytäminen ongelmamaille – tai itse asiassa pikemminkin 

tukimiljardien syytäminen ennen muuta saksalaisille, ranskalaisille ja brittiläisille pankeille”. 

Vuonna 2012 vasemmistoliitto näkee välttämättömäksi ryhtyä keräämään rahoitussektorilta veroa, 

jolla katetaan sen aiheuttamia riskejä, sekä kiristää rahoituslaitosten valvontaa, johon sisältyisi 

myös toimivalta vaihtaa pankin johto tarvittaessa. Puolue toteaa niin ikään olevan tarpeen luoda 

menettelytavat, joilla pankki ”otetaan omistajilta pois, pilkotaan tai lopetetaan hallitusti”. 

Rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn nykytilan kannalta pidetään ”käsittämättömänä”, että 

rahoitusvalvonta Euroopassa nojaa kansallisiin valvojiin, vaikka ”rahoitussektori ei kunnioita 

lainkaan maiden rajoja”. Näin ollen vasemmistoliitto linjaa, että EU-maiden tulisi yhdessä säädellä 

rahalaitoksia ja ”varjopankkitoimintaa” siten, että riskejä minimoidaan. Toisaalta puolue ilmoittaa 

suhtautuneensa kriittisemmin valvontaan, jota esimerkiksi komissio kohdistaa jäsenmaiden 

talouksiin, ja epäilleen tässä toiminnan todellista tarkoitusperää. Myös tällaiselle valvonnalle 

katsotaan olevan kuitenkin perusteita, sillä viime vuosina viitataan tulleen toistuvasti havaintoja 

siitä, että ”liian monessa maassa päättäjät eivät ole piitanneet esimerkiksi kiinteistökuplan 

syntymisestä, vaikka sellaisen puhkeaminen nostaa aikanaan työttömyyden korkeaksi useiksi 

vuosiksi”. Kansallisesta näkökulmasta vasemmistoliitto puolestaan sanoo kansainvälistyneen 

kaupan asettavan jatkuvasti haasteita, joihin myös Suomen tulisi kyetä vastaamaan. Puolueen 

mukaan tämä ei kuitenkaan onnistu omalla valuutalla ja sen arvon alentamisella, sillä sellainen 

politiikka tekisi suomalaisista ”halpatuottajia halpatuottajan elintasolla”. Vasemmistoliitto 

mainitsee useassa maassa tuotannon olevan jo supistumassa ja korostaakin, että jatkossa ”pitää 

tehdä uutta ja parempaa”. Samalla puolue toivoo vallitsevassa tilanteessa EKP:n suhtautuvan 

avoimesti kaikkiin keinoihin, joita vain tarvitaan kasvun ylläpitämiseksi. 

Kriisitoimien osalta vuonna 2013 vasemmistoliitto kuvaa Kyproksen tukipaketin jo lähtökohtaisesti 

olevan ”rakennettu aivan eri mallilla kuin yksikään aiempi” ja kertoo sijoittajan vastuun toteutuvan 

nyt laajemmin kuin koskaan aiemmin kriisinhoidossa. Kyproksen lainoitusohjelman viitataan 

eroavan aiemmista tukitoimista myös siinä suhteessa, että pysyvä kriisimekanismi EVM on 

valmiudessa ja lisäksi maiden välillä on sovittu yhteisestä ja luotettavammasta pankkivalvonnasta. 

Osana Kyproksen sopeutusohjelmaa puolue katsoo olevan oikein, että Suomi on edellyttänyt 

maahan kohdistuvien rahanpesuepäilyjen selvittämistä, ja huomauttaa, että selvityksessä 

paljastuviin ongelmiin puuttuminen tulee myös olla ehtona lainaerien maksulle. Jatkotoimien 

kannalta Kyproksella vasemmistoliitto sanoo olevan ”itsestään selvää”, että maan ylisuuri 

pankkisektori pitää purkaa ja koko Kyproksen talouden toimintamallia tulee muuttaa. Näin tulisi 

puolueen mukaan menetellä myös muiden ”pankkisalaisuusmaiden ja veroparatiisien” kohdalla, 
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vaikka tällaiset maat eivät vielä kriisiin olisi ajautuneetkaan. Vasemmistoliitto esittää lisäksi osan 

tarvittavista toimenpiteistä jo käynnistyneen laajemmalla tasolla, jotta käsillä olevan kaltaiselta 

kriisiltä kyettäisiin välttymään jatkossa. Tässä puolue määrittelee EVM:n ohessa Euroopan 

laajuisen pankkivalvonnan ja talletussuojan, pankkiveron sekä vakavaraisuusvaatimusten 

tiukentamisen olevan ”aivan oikeita askelia”. Muiden kriisitoimenpiteiden osalta vasemmistoliitto 

nimeää rahoitusmarkkinaveron tarpeelliseksi ja välttämättömäksi työkaluksi, jotta voitaisiin ”hillitä 

spekulatiivista riskikauppaa ja estää vastaavien kuplien synty”. Samalla tuodaan esille kysymys 

reaalitalouden ja finanssitalouden erottamisesta toisistaan tavalla, jossa pankit eivät saisi jatkossa 

”tehdä riskisijoituksia tavallisen säästäjän rahoilla ja riskillä”. Puolue toivookin Suomen ajavan 

jatkossa kyseisiä esityksiä eteenpäin euroalueella. Vasemmistoliitto niin ikään tähdentää nyt olevan 

”oikea aika kirkastaa visiota” euroalueen tulevaisuudesta, kun kriisimekanismit on saatu valmiiksi. 

Puolue linjaakin, että europolitiikassa tulisi ottaa ”selvä askel” kohti elvyttävää politiikkaa, ja viittaa 

myös ”monien maailman johtavista ekonomisteista” kannattavan elvytykseen ja hyvinvointiin 

panostavaa politiikkaa. Tiukan talouskurin sen sijaan moititaan ”estävän kriisimaita nousemasta 

jaloilleen omin voimin sekä kurjistavan tavallisen kansan arkea”. Käytännön esimerkiksi tästä 

vasemmistoliitto ottaa kriisin kokeneen Islannin, jonka tilanteeseen myös ”europäättäjien olisi syytä 

suunnata katseensa”. Maan kerrotaan nousseen kriisistään ennennäkemättömällä tavalla, ja Islannin 

viitataan jopa vahvistaneen hyvinvointivaltiotaan kriisin aikana – puolue ilmoittaakin tältä osin 

”lopputuloksen puhuvan puolestaan”. 

Niin ikään vuonna 2015 vasemmistoliitto korostaa, että leikkausten sijaan tarvitaan elvytystä, eikä 

katso hallituksen nykyisen talouspolitiikan, niin Suomen kuin Kreikan tilanteen suhteen, tukevan 

talouden kasvua ja työllisyyden parantamista. Puolue viittaa tältä osin myös IMF:n, OECD:n sekä 

”maailman arvostettujen taloustieteilijöiden” esittäneen leikkauspolitiikan sijaan työllisyyttä ja 

kasvua tukevaa elvytystä. Suomen tulisi lisäksi vasemmistoliiton mukaan olla aktiivinen Kreikan 

velkatilannetta koskevissa neuvotteluissa, jotta maalle kyettäisiin löytämään sellainen ratkaisu 

velkajärjestelyksi, mikä tyydyttäisi sekä muita euromaita että antaisi Kreikalle mahdollisuuden 

”nousta jaloilleen”. Syrizan kerrotaan luvanneen puuttua maassa vallitsevaan ”humanitääriseen 

kriisiin” sekä aikovan laittaa korruption kuriin ja uudistavan veronkantojärjestelmää siten, että 

Kreikan ”miljardöörioligarkit halutaan lopulta myös maksamaan veroja”. Edellisen 

päähallituspuolue Nea Demokratian sitä vastoin sanotaan tällaisten uudistusten toteuttamisen sijaan 

”kurittaneen köyhiä hyvällä kokoomuslaisella tavalla”. Toisaalta vasemmistoliitto arvostelee 

Suomen aiempaa toimintaa kriisinhoidon alkuvaiheessa vuosina 2010–2011, jolloin puolue myös 

oli vuoden 2015 tilanteen tapaan oppositiossa. Kreikan ensimmäisen lainaohjelman osalta tuolloisen 
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pääministeri Vanhasen viitataan kutsuneen maalle myönnettävää lainoitusta ”hyväksi bisnekseksi” 

ja valtiovarainministeri Kataisen todetaan ”säestäneen” tässä mukana. Vasemmistoliiton sitä vastoin 

muistutetaan vastustaneen ”Kreikan ykköspakettia, jossa pelastettiin ennen muuta ranskalaiset ja 

saksalaiset pankit” ja samalla varoittaneen, että ”näitä rahoja tullaan tuskin näkemään”. Puolue 

ilmoittaa niin ikään vastustaneensa myöhempiä Irlannin ja Portugalin tukipaketteja, ja huomauttaa, 

ettei yhdessäkään näissä vuosien 2010–2011 aikaisissa tukipäätöksissä ollut mukana sijoittajan 

vastuuta. Tämän seurauksena suuria voittoja korkeilla koroilla tehneiden pankkien ja 

finanssilaitosten sanotaan ”päässeen kuin koirat veräjästä”, kun yksityiset lainat muutettiin 

julkisiksi ja laitettiin veronmaksajien vastuulle. Ratkaisun painotetaan olleen aikanaan ”suuri 

virhe”, mutta sittemmin tilanteen ilmoitetaan kuitenkin muuttuneen Kreikan ”kakkospaketissa” sekä 

Espanjan ja Kyproksen tukipäätöksissä vasemmistoliiton ollessa mukana hallitusvastuussa. Puolue 

kertoo kaikissa näissä ratkaisuissa olleen mukana ”vasemmiston vaatimaa sijoittajan vastuuta” ja 

nostaa tässä yhteydessä esille erityisesti Kreikan toisen lainaohjelman osana toteutetun yksityisiin 

sijoittajiin kohdistuneen noin 50 prosentin velkojen leikkauksen. 

Uhkien osalta vasemmistoliitto nostaa vuonna 2011 esille kysymyksen Suomen takausvastuiden 

kasvattamisesta jopa kaksinkertaisiksi osana ERVV:n ja tulevan EVM:n kapasiteettia sekä toisaalta 

euroa koskevan sopimuksen jatkossa tuomat vaikutukset kansalliseen päätöksentekoon. Näistä 

takausvastuiden kohdalla puolue sanoo ”vaaleja pelkäävän” pääministeri Kiviniemen 

”harhautusyrityksen olleen taitava” hallituksen julkaistua tiedotteen huippukokoukseen liittyen, 

josta ”sai sen kuvan, että hallitus oli onnistunut torjumaan muiden maiden yritykset kasvattaa 

meidän suomalaisten tukea Euroopan ongelmamaille”. Vasemmistoliiton mukaan asiasta kuitenkin 

muodostui toisenlainen kuva, kun tarkastellaan varsinaista kokousasiakirjaa ja sittemmin mediassa 

raportoituja tietoja. Puolue ilmoittaa, että kokouksessa Suomi sidottiin jo uusiin miljarditukiin, ja 

sanoo hallituksen ”toivovan tietenkin, että konkreettinen päätös lisärahasta tehdään vasta vaalien 

jälkeen”. Kokousasiakirjaan viitaten euromaiden kerrotaan sopineen ennen EVM:n voimaantuloa 

ERVV:n 440 miljardin suuruisen lainanantokyvyn asettamisesta täysimääräisesti käyttövalmiuteen 

ja että EVM:n kooksi määriteltiin reaalisesti 500 miljardia. Tässä kohdin ERVV:n käyttövalmiuden 

nostamisen huomautetaan merkitsevän samalla Suomen sille myöntämien valtiontakauksien 

korottamista. Näin ollen vasemmistoliitto esittää, että jos Suomi oli toistaiseksi kriisinhoidossa 

”ottanut niskoilleen 8 miljardin takausvastuut, niin nyt tämän summan hallitus on jopa 

kaksinkertaistamassa”. Sen lisäksi, että eurokriisiä koskevien ratkaisujen viitataan jo muuttaneen 

unionin luonnetta tavalla, jossa yksittäisen maan kansallisia talousvastuita on maksatettu muilla 

jäsenmailla, arvioidaan kansallisten parlamenttien päätösvallan etenkin budjettiasioissa olevan 
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jatkossa kaventumassa ylikansallisen ohjeistuksen ja valvonnan seurauksena. Samalla suomalaisen 

hyvinvointivaltion rakenteita koskevan itsenäisen päätöksenteon koetaan olevan uhattuna. Euroa 

koskevan sopimuksen osalta puolue kritisoi ”EU-maiden johtajilla olevan kova halu puuttua” 

eläkkeisiin, verotukseen ja työmarkkinasuhteisiin Suomessa, ja varoittaa, ettei nyt olla rakentamassa 

yhteistä eurooppalaista hyvinvointivaltiota, vaan valtiota, jossa ”vain pääoma ja sijoittajat voivat 

hyvin”. Vasemmistoliitto katsoo näiden toimien muodostavan yhdessä melkoisen kokonaisuuden, 

mitä voidaan luonnehtia jo ”suureksi harppaukseksi kohti liittovaltiota”, ja korostaakin, ettei tule 

liittovaltiokehitystä hyväksymään. 

Uhkakuvien suhteen vuoden 2012 tilanteessa vasemmistoliitto sen sijaan varoittaa rahalaitosten 

hallitsemattoman konkurssin yhdessä maassa ”halvaannuttavan” koko Euroopan, kasvattavan 

epäluottamusta rahalaitosten välillä ja tyrehdyttävän yritysten lainansaannin. Tällöin puolueen 

mukaan ”olisimme samassa tilanteessa kuin Lehman Brothers kaatui”. Lehman Brothersin 

konkurssin vaikutusten muistutetaan levinneen aikanaan valuuttarajoista piittaamatta, ja sittemmin 

Yhdysvalloista vuonna 2008 alkaneen rahoituskriisin huomautetaan romahduttaneen myös Suomen 

viennin ja uhanneen kääntää työttömyyden kasvuun. Sen sijaan vuonna 2013 tukitoimiin 

osallistumista perustellessaan vasemmistoliitto puhuu euron ”hallitsemattomasta hajoamisesta” 

riskinä, jota ei olla valmiita ottamaan – tosin puolueen mukaan juuri tämän toteutuminen ”tuntuu 

olevan perussuomalaisten linja”. Vasemmistoliitto varoittaa, että seuraukset hajoamisesta olisivat 

vielä paljon pahempi taantuma sekä suurempi työttömyys kuin mitä nykyisellään jo muuten on 

edessä. Kyproksen lainaohjelmaa ei silti esitetä täysin ongelmattomana ratkaisuna, sillä tukipaketin 

mukanaan tuomien leikkaus- ja yksityistämisvaatimusten sanotaan olevan ”tavallista kansaa 

kurjistavia” sekä myös talouskasvun edellytyksiä heikentäviä. Puolue edellyttääkin, että Suomen on 

osaltaan pidettävä huolta, ettei Kyprosta ”pakoteta myymään pilkkahintaan valtion eli 

kansalaistensa omaisuutta”, kun maa aikanaan tekee vaaditun listan yksityistettävästä omaisuudesta. 

Vuonna 2015 vasemmistoliiton esille nostamat uhkakuvat liittyvät Kreikan talouden nykytilaan, 

jonka todetaan olevan velkatasoltaan kestämätön. Niin ikään ”Nobel-palkittujen taloustieteilijöiden 

ja maailman johtavien yliopistojen professoreiden” viitataan olevan sitä mieltä, ettei maa tule 

selviämään ilman lainojen leikkaamista tai uudelleen järjestämistä. Puolue varoittaa myös 

vaihtoehdosta, jossa Kreikka ”ajettaisiin selvitystilaan” ja ulos euroalueesta. Mikäli tämä toteutuisi, 

maa ei vasemmistoliiton mukaan kykenisi maksamaan veloistaan mitään takaisin. Puolue 

tähdentääkin, että ratkaisu ”tulisi kaikkein kalleimmaksi niin kreikkalaisille kuin suomalaisille”. 
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Lopuksi 

Vasemmistoliitto on ollut puolueista ainoa, jonka asema hallitus-oppositio-akselilla on muuttunut 

kahteen kertaan vuosien 2011–2015 aikana, miltä osin puheenvuorojen lähtökohdat ovat 

näyttäytyneet aineistossa vaihtelevasti hallituksen toimien ja vallitsevan kriisinhoidon linjan 

arvostelemisena oppositiosta käsin vuonna 2011 ja uudelleen vuonna 2015, sekä toisaalta 

hallitusvastuun vuosien 2012–2013 aikaisissa kannanotoissa Kataisen hallituksen ajamien 

kriisitoimien perustelemisena. Vaikka painopisteet puheenvuorojen välillä ovat tällä tavoin 

vaihdelleet eurokriisin kuluessa, on vasemmistoliiton kriisidiskurssissa kuitenkin ollut myös 

toistuvia elementtejä, joissa on korostunut kritiikki erityisesti pankkien ja sijoittajien toimintaa sekä 

leikkauspolitiikkaa kohtaan. 

Eurokriisin taustasyiden osalta puolue on moittinut etenkin vuosien 2011–2013 kannanotoissaan 

pankkien olleen ennen kriisin puhkeamista luotottamassa ”holtittomasti” kriisimaita, kuten 

esimerkiksi Kreikan tapauksessa saksalaisten, ranskalaisten ja brittiläisten pankkien viitataan 

tehneen. Vasemmistoliitto on esittänyt markkinatalouteen sinänsä sisältyvän aina epävakauden 

riskin, ja on muistuttanut historiassa olleen ”kriisiä kriisin perään”. Nimenomaisesti eurokriisin 

”ytimen” puolue on määritellyt vuonna 2013 Kyproksen lainaohjelman laatimisen aikaan olevan 

siinä, että finanssisektori ”imee elinvoimaa” reaalitaloudesta tehdessään keinotekoisesti 

reaalitaloutta suurempia voittoja. Yhtä lailla maiden poliittisten päättäjien sanotaan tehneen virheitä 

tai olleen piittaamattomia puuttumaan ongelmiin ajoissa. Tätä on tähdennetty näkyvimmin Kreikan 

tilanteen kohdalla vuonna 2015 vasemmistoliiton palattua oppositioon, jolloin ”kokoomuslainen 

Nea Demokratia” ja ”sosialidemokraattinen Pasok” on nimetty pitkään vallassa olleina puolueina 

ensisijaisiksi syyllisiksi maan ahdinkoon. Toisaalta vasemmistoliitto on vuonna 2015 samalla 

siirtynyt kriisin syiden ja finanssisektorin roolin käsittelystä kritisoimaan kasvavassa määrin 

leikkauspolitiikkaa, jota on puolueen mukaan harjoitettu koko Euroopassa kuluneen seitsemän 

vuoden ajan ”kokoomuslaisten johdolla”. Päällimmäiseksi huolenaiheeksi on nostettu Kreikka, 

jonka lainoituksen ehtoihin sisältyneiden leikkausvaatimusten on ilmoitettu ajaneen maan jo 

”humanitääriseen kriisiin” tai suistaneen sen ”lähes kehitysmaaksi”. Myös muilta osin 

vasemmistoliitto on kautta linjan vuosina 2011–2015 ollut vastustamassa leikkauksiin perustuvaa 

talouspolitiikkaa, perustellen sen vaikuttavan kielteisesti talouskasvuun, työllisyyteen ja tavallisten 

kansalaisten hyvinvointiin. Puolue on vastaavasti puhunut elvyttävän politiikan hyötyjen puolesta 

kaikissa vuosien 2012, 2013 ja 2015 puheenvuoroissaan. 
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Kriisinhoidon suhteen vasemmistoliitto on ollut toistuvasti vaatimassa sijoittajan vastuusta, miltä 

osin sekä Vanhasen toisen että Kiviniemen hallitusten vuosina 2010–2011 tekemät tukipäätökset 

ovat saaneet puolueelta runsasta kritiikkiä. Vasemmistoliiton mukaan rahoituslaitoksia ei tällöin 

heti laitettu vastuuseen päätöksistään, minkä seurauksena nämä ”pääsivät kuin koirat veräjästä”, 

kun yksityiset lainat muuttuivat tukitoimien myötä julkisiksi ja asetettiin täten veronmaksajien 

vastuulle. Tämän tähdennetäänkin olleen aikanaan ”miljardiluokan moka”. Vuonna 2011 puolue on 

lisäksi linjannut jyrkästi, ettei vastuuttomasti toimineiden maiden velkataakkaa olisi ensinnäkään 

tullut siirtää muiden jäsenmaiden vastuulle, ja on katsonut sen olevan perussopimusten sekä EU:n 

alkuperäisen lähtökohdan, jossa jokaisen jäsenmaan tulisi vastata kansallisesta taloudenpidostaan, 

vastaista. Vasemmistoliitto on kuitenkin tuolloisessa tilanteessa todennut, että tästä periaatteesta on 

luovuttu ja että Kiviniemen hallitus on samalla laittanut suomalaiset ”yhteisvastuuseen” Euroopan 

ongelmamaiden veloista. Samalla puolue on vuonna 2011 oppositiossa ollessaan painottanut 

äänestäneensä johdonmukaisesti kaikkia siihenastisia maiden tukipaketteja vastaan, ERVV:n 

muodostaminen mukaan lukien. 

Sittemmin hallituspuolueena vuosien 2012 ja 2013 kannanotoissaan vasemmistoliitto on puolestaan 

asettunut kannattamaan kriisinhoidossa EVM:n käyttöä lainoituksessa sekä tuolloisia Kreikan, 

Espanjan ja Kyproksen tukitoimia. Tämän suhteen Kataisen hallituksen aikana europolitiikan on 

määritelty ottaneen selkeitä askeleita parempaan suuntaan – tosin puolue on silti huomauttanut, 

etteivät tehdyt ratkaisut edelleenkään vastaa kaikilta osin sen tavoitteita. Esimerkiksi vuonna 2012 

on ilmoitettu olevan eri asia ”kipata rahaa maailmalle” vastikkeettomasti, kuten edellisen 

hallituksen kerrotaan tehneen, kuin vaatia tuen ehtona pankkien osakkeita julkiseen omistukseen 

vasemmistoliiton vastikkeellisuusvaatimuksen mukaisesti. Hallituksessa ollessaan puolue onkin 

painottanut, ettei vasemmisto ole osallistunut eikä tule osallistumaan tukipaketteihin, joista puuttuu 

sijoittajan vastuu. Vasemmistoliitto on vuosina 2012–2013 puhunut niin ikään kansainvälisen 

yhteistyön merkityksestä kriisien ratkaisemisessa ja ehkäisemisessä. Maiden on esitetty olevan 

globaalisti yhä tiiviimmin toisiinsa kietoutuneita, minkä pohjalta jokaisella maalla katsotaan olevan 

velvollisuus ennakoida tulevaisuutta ja pyrkiä estämään tai ainakin hillitsemään sellaista kehitystä, 

joka voisi vaarantaa talouden vakauden. Tapahtumien yhdessä maassa selitetään heijastuvan 

samalla toisiin maihin, mistä esimerkkinä mainitaan vuonna 2008 alkaneesta kansainvälisestä 

finanssikriisistä Suomen taloudelle aiheutuneet haitat. Puolue huomauttaakin, ettei Suomi olisi 

tuolloin pelkästään kansallisilla toimilla kyennyt pitämään työllisyyttä yllä. Vasemmistoliitto on 

niin ikään ilmoittanut vakaan euron ja euroalueen olevan kaikkien suomalaisten etu, ja linjannut, 
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ettei kansainvälistyneen kaupan asettamista haasteista selvitä palaamalla kansalliseen valuuttaan ja 

sen devalvointeihin. 

Hallituksessa ollessaan puolue on ajanut lisäksi voimakkaasti pankki- ja finanssisektorille 

tiukempaa valvontaa sekä sääntelyä riskien minimoimiseksi. Vasemmistoliiton mukaan EU-maiden 

tulisi yhdessä säädellä rahalaitoksia ja ”varjopankkitoimintaa”, sillä rahoitussektori ”ei kunnioita” 

maiden rajoja. Vuosina 2012–2013 puolue on niin ikään kannattanut rahoitusmarkkinaveron 

käyttöönottoa ”spekulatiivisen riskikaupan” hillitsemiseksi ja talouskuplien synnyn estämiseksi 

sekä todennut olevan tarpeen luoda menettelytavat, joilla pankki voitaisiin ottaa omistajilta pois, 

pilkkoa tai lopettaa hallitusti. Vasemmistoliitto on puhunut myös reaali- ja finanssitalouden 

erottamisesta tavalla, jossa pankit eivät saisi jatkossa tehdä ”riskisijoituksia tavallisen säästäjän 

rahoilla ja riskillä”. Näiden tavoitteiden kannalta Euroopan laajuisen pankkivalvonnan ja 

talletussuojan, pankkiveron sekä vakavaraisuusvaatimusten tiukentamisen on ilmoitettu vuoden 

2013 puheenvuorossa olevan aivan oikeita askeleita. 

Vasemmistoliiton kriisinhoidossa esille nostamat uhkakuvat ovat osaltaan vaihdelleet puolueen 

hallitus- ja oppositiokausien välillä. Vuonna 2011 puolue on oppositiossa varoittanut Kiviniemen 

hallituksen menneen sitomaan Suomen jo toteutettujen tukitoimien sekä jatkossa myönnettävien 

ERVV:n valtiontakausten osalta jopa 16 miljardin kokonaisvastuisiin. Lisäksi hyvinvointivaltion 

rakenteita koskevan kansallisen päätöksenteon koetaan olevan uhattuna, miltä osin kritiikkiä 

esitetään etenkin euroa koskevaa sopimusta kohtaan. Vasemmistoliiton mukaan tilanteessa ei 

suinkaan olla rakentamassa eurooppalaista hyvinvointivaltiota, vaan valtiota, jossa ”vain pääoma ja 

sijoittajat voivat hyvin”. Kokonaisuutena tätä luonnehditaan jo ”suureksi harppaukseksi kohti 

liittovaltiota”, mitä puolue korostaa kehityksenä vastustavansa. Vuosina 2012–2013 hallituksessa 

ollessaan puolue on sen sijaan ottanut toisenlaisen lähestymistavan uhkista puhuessaan. Vuonna 

2012 vasemmistoliitto on varoittanut Espanjan kriisinhoitoon liittyen, että rahalaitosten 

hallitsematon konkurssi yhdessä maassa ”halvaannuttaisi” samalla koko Euroopan, kasvattaisi 

epäluottamusta markkinoilla ja tyrehdyttäisi yritysten lainansaannin. Tämä johtaisi puolueen 

mukaan samaan tilanteeseen, kuin mikä oli Lehman Brothersin kaatuessa aikaisemmin globaalin 

finanssikriisin aikaan. Vuoden 2013 tilanteessa vasemmistoliitto taas on nostanut esiin tukitoimia 

perustellessaan riskin euron hallitsemattomasta hajoamisesta, joka toteutuessaan saisi aikaan 

”paljon pahemman taantuman” ja suuremman työttömyyden kuin mitä muuten on jo edessä. 

Oppositioon palattuaan vuonna 2015 puolue puolestaan keskittyy uhkakuvien suhteen Kreikan 

talouden nykytilaan, mikä määritellään velkatasoltaan kestämättömäksi. Tältä osin viitataan 

näkemyksiin, joiden mukaan maa ei tule selviämään ilman lainojen leikkaamista tai uudelleen 
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järjestämistä. Kaikkein kalleimmaksi vaihtoehdoksi niin kreikkalaisten kuin suomalaisten kannalta 

ilmoitetaan kuitenkin ratkaisu, jossa Kreikka ”ajettaisiin selvitystilaan” ja ulos euroalueesta, sillä 

tällöin maan ei katsottaisi kykenevän maksamaan veloistaan enää mitään takaisin. 

9.1.8. Vihreä liitto 

Tutkimusaineisto käsitti vihreiden kohdalla neljä ryhmäpuheenvuoroa. Puolue on vuosien 2011, 

2012 ja 2013 välikysymyskeskusteluiden aikaan ollut osa hallituskoalitiota, mutta sittemmin 

vuoden 2015 tilanteessa oppositiossa. 

Vihreät määrittelevät vuonna 2011 vallitsevan tilanteen kannalta, ettei kyse ole pelkästään 

euroalueen kriisistä, vaan tätä laajemmin rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista. 

Jäsenmaista etenkin Portugalin asema lainamarkkinoilla koetaan epävarmaksi, mutta toisaalta 

arvioidaan olevan mahdollista, ettei ERVV:n takausten nostaminen ole kuitenkaan tarpeen. 

Vuonna 2012 puolue sen sijaan ottaa kantaa eurokriisin syihin sekä EU:n muihin ongelmiin 

perussuomalaisten välikysymyksessä esitettyjen väittämien pohjalta. Välikysymyksestä vihreät 

nostavat ”erittäin arvokkaaksi havainnoksi” sen, kuinka korruption ja huonon hallinnon sanotaan 

olleen keskeinen osa niin eurokriisiä kuin laajemminkin EU:n ongelmia. Puolueen mukaan tämä 

”eurooppalainen korruptio-ongelma” on merkittävä haitta, jopa vaara, suomalaiselle ja 

eurooppalaiselle työlle, hyvinvoinnille ja kansalaisten perusoikeuksille, eikä sen olemassaoloa tulisi 

peitellä. Samalla välikysymyksen ansioksi luetaan ”viime vuosien taloushistorian, nykyahdingon 

syvyyden ja riskien suuruuden” esille tuonti. Vihreät tulevat maininneeksi niin ikään ”euron 

valuvian”, mutta eivät tässä kohdin lähde avaamaan tarkemmin itse ongelmaa, vaan ilmaisevat sen 

korjaamisen edellyttävän poliittisia ratkaisuja, joista ”kieltämättä kaikkia enemmän tai vähemmän” 

voitaisiin toteutuessaan kuvata ”askeliksi kohti liittovaltiota”. Tuolloiseen Espanjan tukipäätöksen 

valmisteluun liittyen taas myönnetään olevan totta, että vielä ei ole tarkkaan tiedossa, minkä 

kokoinen Suomen osuus tulee olemaan ”ehkä jopa 100 miljardin kokonaisavustuksesta”. Tämän 

katsotaan osaltaan johtuvan siitä, että ”Euroopan asioiden valmistelu ei ole demokraattista eikä 

vielä valmista”. Vihreät viittaavat myös eduskunnassa ”yli puoluerajojen ja yksimielisesti 

ilmaistuun huoleen” siitä, että osa keskeisistä EU-päätöksistä on saapunut hyvin myöhään 

eduskuntaan päätettäväksi. Syiden tällaisiin ”kiiretilanteisiin” todetaan löytyvän usein Brysselistä ja 

laajemmin Euroopasta. Puolue arvosteleekin päätöksenteon kriisinhoidossa olleen ”kohtuuttoman 

nopeatahtista” ja asioiden valmistelun ”osittain hyvinkin kaukana siitä, mihin suomalainen hyvä 

hallinto on tottunut”. Tarkastusvaliokunnan viitataan tältä osin todenneen, että eduskunta on asioista 
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päättäessään ”tosiasiassa usein asetettu vaihtoehdottomaan tilaan, jossa liikkumavaraa on hyvin 

vähän”. Vihreiden mukaan tähän syitä etsittäessä ”ei voida mennä pelkästään eurooppalaisten 

kiireisten tai huonosti valmisteltujen prosessien taakse”. 

Vuonna 2013 vihreät taas käsittelevät Kyproksen tilanteen kohdalla laajalti kriisin syiden historiaa 

sekä vallitsevia ongelmia. Kyproksen talouden sanotaan olevan ”retuperällä ja pahasti”, miltä osin 

valtionvelan ilmoitetaan kasvaneen ”suunnattomaksi” suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja maan 

kerrotaan ”kipristelevän” sen kanssa, kuinka voi maksaa velkansa takaisin. Syitä Kyproksen kriisiin 

on puolueen mukaan kuitenkin ”haettava sekä sisältä että ulkoa”. Vihreät viittaavat Kyproksen 

vuoden 1974 sotilasvallankaappaukseen ja tätä seuranneeseen turkkilaismiehitykseen, joiden puolue 

kuvaa ”lamaannuttaneen talouden ja pakottaneen kolmasosan väestöstä aloittamaan elämänsä tyhjin 

taskuin”. Samassa yhteydessä huomautetaan, että ”Irakin sota ja Lähi-idän levottomuudet ovat aina 

heijastuneet Kyproksen turismiin ja romahduttaneet sen aina silloin tällöin”. Kyproksen talouden 

todetaan vielä 1980- ja 1990-luvuilla olleen elinkeinorakenteeltaan laaja-alaisempi, ja 

Neuvostoliiton romahduksen jälkeisessä tilanteessa maan sanotaan ottaneen vastaan suuren määrän 

kreikkalaisperäistä väestöä Venäjältä sekä työntekijöitä Itä-Euroopasta. Työttömyyden maassa 

määritellään olleen tuolloin ”lähes olematon”, mutta sittemmin asioiden esitetään muuttuneen. 

Vihreät toteavat offshore-yritysten kukoistaneen ”yrityksille ystävällisen” verotuksen johdosta, 

mutta ulkomaisen rahan ”virratessa” Kyprokselle sen kerrotaan samalla alkaneen kapeuttaa maan 

elinkeinojen rakennetta ja vastaavasti paisuttamaan pankkisektoria. Kyproslaisiin kuvataan 

”iskeneen harhan kuluttamisen autuudesta” talousnäkymien ollessa vielä hyvät, ja kotitalouksien 

viitataan ottaneen suuria asuntolainoja aikana, jolloin ”kukaan ei voinut kuvitella” talouskasvun 

pysähtyvän. Puolue niin ikään korostaa, että Kyproksella on tehty paljon sisäpoliittisia virheitä, ja 

nostaa tältä osin maan ongelmaksi poliitikkojen ”harhautumisen”, jossa nämä ovat toimillaan olleet 

vahvistamassa pankkien hallitsematonta kasvua. Samanaikaisesti Kyproksen ”elinkeinoelämän 

pyörittämisen” esitetään jääneen vain harvojen toimijoiden käsiin. Pankkisektorin varaan 

laskemisen verrataan täten olleen ”kyproslaisten Nokia”, minkä seurauksena liiallisen luottamisen 

riskialttiiseen finanssimaailmaan sanotaan lopulta koituneen maalle kalliiksi. Vihreät tähdentävätkin 

kriisin näyttäneen sen, että mikäli jostain pankista saa merkittävästi muita korkeampaa korkoa, on 

se ”totisesti riskialtista ja riskit voivat realisoitua”. Viimein ”lopullisen takaiskun” Kyprokselle 

katsotaan tulleen Kreikan talouden romahtamisen myötä, sillä maan ilmoitetaan menettäneen yli 

neljä miljardia osana Kreikan lainoihin tehtyjä leikkauksia. 

Oppositioon siirryttyään vuonna 2015 vihreät puolestaan eivät käsittele puheenvuorossaan enää 

suoraan kriisin syitä, vaan nostavat sen sijaan ongelmana esiin taloudellisen ”kurjistumisen”, jonka 
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esitetään aiheuttavan ”toivottomuutta, radikalisoitumista ja epävakautta kaikkialla, myös 

Euroopassa”. Tältä osin jo yli 24 miljoonan eurooppalaisen viitataan olevan työttömänä ja joka 

viidennen heistä kerrotaan olevan nuoria. Työttömyyden todetaan sinänsä olevan korkealla kaikissa 

euroalueen kriisimaissa, mutta erityisesti kiinnitetään huomiota Kreikan tilaan, jossa 

nuorisotyöttömyyden ilmoitetaan lähenevän jo 60 prosenttia ja joka neljännen kaikista työikäisistä 

olevan työttömänä. 

Tavoitteiden osalta vihreät korostavat vuonna 2011 eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden 

merkitystä, miltä osin vakauden turvaamisen määritellään olevan niin suomalaisten kuin Euroopan 

etu. Puolue huomauttaa, ettei talousjärjestelmän sääntelyä myöskään pidä tällaisina aikoina enää 

arvioida pelkästään ”kansallisten silmälasien läpi”, sillä ”Eurooppa ja myös koko maapallo on 

samassa veneessä”. Vihreät kuvaavat rahan olevan ”hyvä renki mutta huono isäntä” ja täten 

linjaavat, että politiikan tulisi ottaa ”pitävä ote, ellei peräti niskalenkki” markkinavoimista. Puolue 

edellyttääkin talousjärjestelmän pelisääntöjen kehittämistä ja vahvistamista siten, että Euroopassa ei 

jatkossa pääse syntymään laajamittaista ja vaikutuksiltaan arvaamatonta finanssikriisiä. Vihreät 

ilmoittavat, että talouden vakautta vahvistavien mekanismien luomisessa ollaan jo oikealla tiellä, 

vaikka tosin toteavat yksityiskohdissa olevan vielä paljon työtä jäljellä. Talouden vakautustoimien 

kannalta nostetaan niin ikään tärkeäksi IMF:n osallisuus, minkä kautta myös euroalueen 

ulkopuolisten maiden esitetään olevan kriisinhoidossa mukana. Euroa koskevaan sopimukseen 

puolue sen sijaan suhtautuu kaksijakoisesti. Sopimuksen tavoitteita sinänsä pidetään laajalti 

hyväksyttävinä, vaikka osan ehdotuksista määritellään olevan ”varsin pitkälle meneviä”. Vihreät 

toteavat sopimuksessa ”kieltämättä olevan edelleen melko konservatiivinen tulokulma” ja katsovat 

Euroopan oikeistolaistumisen ”näkyvän tässä paperissa”. Puolue kuitenkin huomauttaa, ettei 

sopimus sisällä tai edellytä varsinaista päätösvallan siirtoa EU-tasolle ja että siinä selkeästi 

korostetaan toimenpiteiden lukeutuvan pääosin kansallisesti tehtävän päätöksenteon piiriin. 

Vuonna 2012 vihreät puolestaan kuvailevat Kataisen hallituksen tehneen kriisinhoidossa 

”mahdollisuuksien taidetta” sovittamalla Suomen ”legitiimit huolet” yhteen euron pelastamiseksi 

välttämättömien toimien kanssa. Eduskunnassa kriisinhoidosta käytävän keskustelun suhteen 

välikysymyksen sanotaan olevan oikeassa siinä, että tulevien viikkojen ”tärkeistä eurooppalaisista 

ratkaisuista täytyy puhua tässä suuressa salissa” sen sijaan, että päätökset tehtäisiin ainoastaan 

suuressa valiokunnassa. Puolue ilmoittaa tämän kannalta pitävänsä tärkeänä, että jatkossa niin E-

kirjelmää kuin muita erilaisia eduskunnan informointitapoja käytetään aktiivisesti. Vaikka osan EU-

päätöksistä todetaan saapuneen eduskunnan päätettäväksi vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa ja 

nopealla aikataululla, tähdennetään hallituksen sen sijaan tehneen ”todella loistavaa työtä” 
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informoidessaan eduskuntaa tuolloisesta EVM-esityksestä. EVM:n kohdalla riskien ilmoitetaan 

olevan ”arvioitu kaikkien osalta”, ja perustuslakivaliokunnan muistutetaan yksimielisesti todenneen, 

ettei ”Suomen kyky vastata kansalaistensa perusoikeuksista vielä näillä riskeillä vaarannu”. Vihreät 

nostavat esiin myös korruptionvastaisten toimien tärkeyden, mihin ei puolueen mukaan ole 

Euroopan tasolla kiinnitetty riittävästi huomiota. Korruption torjunnan esitetään olevan merkittävää 

niin talous- kuin laajentumispolitiikan näkökulmasta. Puolue kuitenkin huomauttaa Suomen 

hallituksen viime vaalikauden aloitteellisuuden johtaneen korruptionvastaisen työn alkamiseen 

komissiossa, minkä pohjalta välikysymyksen väitteen siitä, että ”mitään tälle EU:n vakavalle 

korruptiolle ei ole tehty”, sanotaan olevan väärässä. 

Vuoden 2013 tilanteessa vihreät taas määrittelevät Kyproksen auttamisen olevan Suomen sekä 

Euroopan talouden kannalta ”paras vaihtoehto, kun vaihtoehdot ovat vähissä”. Suomen linjan 

korostetaan olleen maan tukemisen kohdalla tiukka, miltä osin ilmoitetaan, että lainoitusta EVM:n 

kautta ei tulla antamaan ehdoitta ja että sijoittajavastuun vaatiminen on tuonut tuloksia myös 

Kyproksen tapauksessa. Kyproksen kriisin esitetään samalla lisänneen keskustelua rahanpesuun ja 

veroparatiiseihin liittyvistä kysymyksistä, minkä pohjalta puolue olettaakin EU:n ottavan jatkossa 

kriittisemmän kannan veroparatiiseihin. Toisaalta Kyproksella katsotaan kuitenkin olevan 

nykytilanteessaan ”kaikki mahdollisuudet nousta jaloilleen”. Vihreät kertovat Kyproksen väestön 

olevan koulutettua sekä kielitaitoista, minkä ohessa maan pientä kokoa pidetään samanaikaisesti sen 

vahvuutena. Niin ikään Kyproksen sijainti kolmen maanosan yhtymäkohdassa antaa puolueen 

mukaan EU:lle ”monta hyvää syytä pitää maa likellä Eurooppaa”. 

Vuonna 2015 vihreät taas tähdentävät tarvetta saada hallintaan veronkierto, jonka esitetään 

vahingoittavan julkista sektoria ja koko kansantaloutta. Puolue ilmoittaakin ajavansa kunnollista 

veronkantokykyä sekä verovälttelyn lopettamista niin kansallisella, EU- kuin globaalilla tasolla. 

Verotuksen suhteen vihreät lisäksi viittaavat perussuomalaisiin, joiden todetaan ”profiloineen 

puoluettaan pienen ihmisen asialle”. Puolue määrittelee tavoitteen sinänsä olevan oikein ja tärkeä, 

mutta toteaa, etteivät perussuomalaiset ole olleet linjassaan johdonmukaisia. Perussuomalaisten 

viitataan tässä kohdin äänestäneen europarlamentissa vuosina 2012–2013 esityksiä vastaan, jotka 

koskivat rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa sekä kysymystä siitä, tulisiko monikansallisten 

yritysten julkistaa maksamansa verot maakohtaisesti. Vihreät esittävät rahoitusmarkkinaveron 

keinoksi, jolla voitaisiin osallistaa finanssiala talouskriisin kustannusten kattamiseen sekä rajoittaa 

samalla ”keinotteluluonteista nopeaa pörssikauppaa”. Maakohtaisten verotietojen julkistamisen 

puolestaan katsottaisiin suitsivan veronkiertoa. Puolue ottaa kantaa myös Kreikan nykytilaan 

todeten olevan tärkeää, että maassa toteutettavissa rakenteellisissa uudistuksissa painotetaan 
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veronkannon parantamista ja korruption kitkemistä ”ihmisten arkea kurjistavien leikkausten” sijaan. 

Syrizan vaalivoiton katsotaan osoittaneen, että kreikkalaiset olivat ”lopen kyllästyneitä sekä oman 

poliittisen eliittinsä toimintatapoihin että edellisten hallitusten liian rajuun ja nopeaan talouden 

kiristämiseen”. Vihreät sanovat ”liian rajujen ja nopeiden” sopeutustoimien johtaneen maassa muun 

muassa siihen, että ”iso määrä ihmisiä” jäi ilman työttömyysturvaa ja terveydenhuollon palveluita. 

Tämän ei koeta olevan ”inhimillistä politiikkaa” tai tapa, jolla kyettäisiin ”hoitamaan minkään maan 

kasvu- ja kilpailukyky jaloilleen”. Puolue korostaakin, että minkään maan kansalaisille ”ei pidä 

luoda toivottomuutta”. Lähtökohtaisesti vihreät linjaavat, että velat on maksettava takaisin 

ennemmin tai myöhemmin, mutta ennakoivat toisaalta, että Suomen on myös varauduttava Kreikan 

lainaohjelman maksuehtojen ja aikataulujen joustavoittamiseen. Tämän kannalta maan ”jaloilleen 

saamisen” painotetaan olevan koko Euroopan etu, ja velanhoitotaakan keventämisen perustellaan 

parantavan mahdollisuuksia ”tulevaisuudenuskoa luovaan politiikkaan”. Puolue lisäksi korostaa, 

että Kreikan pyrkimykseen pysyä yhteistyökykyisenä EU:n sisällä tulee suhtautua vakavasti, ja 

esittää rakentavan neuvotteluyhteyden edistävän samalla maan pysymistä EU:n yhteisessä 

ulkopoliittisessa linjassa, minkä määritellään tuolloisessa tilanteessa olevan ensiarvoisen tärkeää. 

Toimenpiteiden suhteen vuonna 2011 vihreät viittaavat eurooppalaisella tasolla ehdotetun 

kriisintorjunnan kokonaisratkaisun sisältävän useita ulottuvuuksia, jotta vastaavaan tilanteeseen 

ajautumiselta vältyttäisiin tulevaisuudessa. Tähän liittyen puolue ilmoittaa, että julkisten talouksien 

kestävyyttä pyritään vahvistamaan ja kontrolloimaan, pankkien stressitestejä tullaan tehostamaan, 

valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismin luomiseen, lisätään luotonantajien vastuita ja 

selvitetään finanssialan veroja – ”transaktiovero” mukaan lukien. Vihreät hyväksytvät 

lähtökohtaisesti taloutta vakauttavien mekanismien muodostamisen, mutta edellyttävät myös 

laajempien uudistusten toteuttamista. Puolue linjaa kannattavansa ylikansallisten 

ohjausmekanismien luomista ylikansallistuneelle taloudelle sekä finanssisektorille ja huomauttaa, 

ettei ”niskalenkin ottaminen markkinavoimista” poliittisin keinoin onnistu ”rahapanoksien 

loputtomalla lisäämisellä”. Ratkaisuksi edellytetäänkin ennen kaikkea ”uusia pelisääntöjä, joiden 

luomisessa valtioilla on monopoliasema”. Kriisinhoidossa ERVV:n tarkoituksena on vihreiden 

mukaan ollut osoittaa, että euromaat ovat tosissaan rahoitusvakauden turvaamisessa. Puolue 

tähdentää tilanteessa olevan kyse toimien uskottavuudesta ja huomauttaa, että päätösten kohdalla 

puhutaan takausvastuista, ei suorasta tuesta. Vihreät vaativat kaikkien vaihtoehtojen selvittämistä 

ERVV:n lainakapasiteetin kasvattamiseksi ”440 miljardin ehdottomaan maksimiin”, mutta 

ilmoittavat olevansa ”valmiita ainakin osittain varmistamaan” ERVV:n lainanantokyvyn myös 

korottamalla takausvastuita, mikäli muuta vaihtoehtoa ei löydy. Puolue kuitenkin arvioi näyttävän 
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mahdolliselta, ettei takausten kasvattamista tarvita. Espanjan viitataan olevan jo ”tervehdyttämässä 

talouttaan määrätietoisesti”, ja Portugalin tilanteen osalta kerrotaan parhaillaan haettavista 

menettelyistä, joiden avulla maa kyettäisiin ainakin osittain säilyttämään lainamarkkinoilla, minkä 

seurauksena tarve tuelle ERVV:stä ei kasvaisi liian suureksi välineen kapasiteettiin nähden. Vihreät 

linjaavatkin kriisivaltioiden pitämisen lainamarkkinoilla olevan kannatettavaa, sillä tällöin julkisen 

tuen tarpeen selitetään jäävän pienemmäksi. Kriisinhoidon jatkon kannalta talouden tilan ja 

vastuiden jakautumisen määritellään puolestaan ”tervehtyvän” pysyvän EVM:n käyttöönoton 

myötä. Puolue esittää tulevaisuudessa yksityisen sektorin vastuun rahoituksesta lisääntyvän 

lainoihin sisällytettävillä lausekkeilla, minkä jälkeen ”luotonantajien tappioita ei enää 

täysimääräisesti sosialisoida”. Toisaalta yksityisen sektorin sijoitusvastuiden toteuttamisen 

huomautetaan jatkossa mahdollisesti nostavan valtionlainojen korkoja myös Suomen kohdalla, sillä 

kulloinkin arvioitujen sijoitusriskien muistutetaan näkyvän markkinoilla aina luotoista perittävissä 

koroissa. 

Vuonna 2012 Espanjan tilanteen kohdalla vihreät taas nostavat tärkeäksi sen, kuinka Kataisen 

hallitus on korostanut maalle myönnettävän pankkituen vastikkeellisuutta sekä EVM:n käyttämistä 

tukitoimien toteutuksessa. Puolue kertookin tässä lähtevänsä siitä, että hallitus käyttää ”kaiken 

neuvottelutaitonsa pankkituen vastikkeellisuuden juridisesti sitovaan kirjaukseen” heti alusta asti, 

eikä asiaa ”missään tapauksessa” jätetä myöhemmin sovittavaksi. Vaikka vihreät sinänsä arvioivat 

puheenvuorossaan ratkaisujen euron ”valuvian” korjaamiseksi olevan ”enemmän tai vähemmän” 

kohti liittovaltiota vieviä askelia, uskoo puolue silti ”pahimmankin euroskeptikon” ymmärtävän, 

miksi yhteinen pankkivalvonta on tarpeen, ja vastaavasti ”monen liittovaltioon kriittisesti 

suhtautuvan” ymmärtävän, miksi on hyväksyttävämpää valvoa tiukemmin jäsenmaiden 

budjettikuria. Puolue niin ikään ilmoittaa ymmärtävänsä sekä hallituksen että eduskunnan kriittistä 

näkemystä siitä, että ”yhteinen velkataakka eurobondien muodossa ei ratkaise tässä ja nyt mitään”. 

Eurobondien katsottaisiin lisäksi edellyttävän EU:n perussopimusten muuttamista ja siten vuosien 

mittaista prosessia. Vihreät ottavat kantaa samalla rahapoliittiseen kysymykseen siitä, olisiko 

kansalliseen valuuttaan palaaminen parempi ratkaisu kuin pysyä osana euroaluetta. Puolue myöntää 

tässä kohdin perussuomalaisten väitteen Ruotsin itsenäisen rahapolitiikan eduista nykyisellään 

pitävän paikkansa, mutta huomauttaa vertaamisen Ruotsiin antavan kuvan tilanteesta vain lyhyellä 

tähtäimellä. Vihreät määrittelevätkin, että ”kysymys ei ole vain tästä ja nyt”, ja esittävät täten, ettei 

”pakeneminen uskoon” siitä, että tämän päivän vaikeuksista päästäisiin pois irtisanoutumalla 

euroyhteisöstä, kanna kauaksi. Myös muilta osin perussuomalaisten arvostellaan tarjoavan 

välikysymyksessään ”vain vähän konkretiaa ja perusteluita” vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi. 
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Vuonna 2013 Kyproksen kriisinhoidon osalta vihreät ilmoittavat, että maan talouden ongelmia on 

osattu ennakoida, ja viittaavat Kyproksen jo aloittaneen ”omat säästötalkoonsa” leikkaamalla 

julkisen sektorin palkkoja ja eläkkeitä. Tämän kuvataan kuitenkin olevan ”vasta alkusoittoa” sille, 

mitä maan apupaketin ehdot ”tarkoittavat tavallisille ihmisille”. Puolue painottaa ehtojen olevan 

kovat ja sanoo luvassa olevan yksityistämisiä, suuria veronkorotuksia sekä mittavia säästötoimia 

talouden tasapainottamiseksi sisältäen muun muassa leikkauksia julkisiin henkilöstömenoihin, 

terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. 

Vuoden 2015 tilanteessa vihreät ilmoittavat Euroopan parlamentin keränneen tarpeeksi kannattajia 

veronkiertoa selvittävän tutkintavaliokunnan perustamiseksi, minkä avulla voitaisiin saada 

paremmat mahdollisuudet puuttua veroparatiisien toimintaan ja verovälttelyyn. Muilta osin 

kriisitoimien osalta puolue keskittyy etenkin Kreikan nykytilaan. Vihreät tähdentävät nousun olevan 

mahdollista niin Kreikassa kuin muissa kriisimaissa vain kestävää kasvua ja työllisyyttä edistävällä 

talouspolitiikalla. Puolue linjaakin, että kansalaisia ”kurjistavasta politiikasta” on siirryttävä taloutta 

”tervehdyttäviin uudistuksiin”, ja viittaa lisäksi ”monien taloustieteilijöiden” jakavan tämän kannan. 

Työllisyyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän politiikan määritellään samalla 

vakauttavan ja rauhoittavan yhteiskuntia. Toisaalta taas edellytetään, ettei maiden velanhoitotaakka 

saa muodostua kasvun tukahduttavaksi esteeksi. Kreikan esitetään tämän kannalta kykenevän 

nykyisellään toteuttamaan ”inhimillisin reunaehdoin” yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuuden 

parantamista. Tosin Kreikan osalta todetaan, että maan maksuohjelman ehtoja on mahdollisesti 

järjestettävä uudelleen. Vihreät esittävät kriisimaiden niin ikään tarvitsevan investointeja ja 

toivovat, että maiden ”potentiaali saa toivottavasti erityistä huomiota myös EU:n investointipaketin 

yhteydessä”. Puolue vaatiikin, että Suomen on tuettava euroalueen elvyttävää linjaa sekä pidettävä 

esillä kriisimaiden mahdollisuuksia Euroopan investointiohjelman toteuttamisessa. Vihreät 

ilmoittavat lisäksi ”pitävänsä tervetulleena Euroopan keskuspankin lanseeraamaa elvytysohjelmaa”. 

Puolueen mukaan myös Kreikan on mahdollista päästä EKP:n elvytysohjelmaan, mikäli maa vain 

ensin noudattaa tiukkaa talouskuria aiemmissa lainaohjelmissa asetettujen ehtojen mukaisesti. 

Vihreät painottavat, että niin Kreikan kuin muiden kriisimaiden pääsy elvytysohjelmaan olisi koko 

euroalueen etu. Puolue kuitenkin huomauttaa, ettei EKP tule ostamaan Kreikan velkakirjoja ennen 

kuin maa on laatinut suunnitelman talousuudistuksista. 

Uhkakuvien osalta vihreät nostavat vuonna 2011 esiin vaaran uudesta talouslamasta, mikäli vain 

eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisessa epäonnistutaan. Tässä skenaariossa 

”systeemin romahtaminen” saisi puolueen mukaan aikaan laman, jossa kärsisivät ”sattumanvaraiset 

kansalaiset ja yrittäjät”. Laajan finanssikriisin puhjetessa taas pidettäisiin ”jokseenkin varmana” 
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seurauksena yritysten konkurssiaaltoa ja mittavaa työttömyyttä. Vuoden 2012 tilanteessa vihreät 

sitä vastoin esittävät suoranaisten eurokriisiin tai kriisinhoitoon kytkeytyvien riskien sijaan Suomen 

suurimpien haasteiden liittyvän tulevaisuudessa kansalliseen kykyyn ”hoitaa valtiontalouttamme ja 

siirtyä kestävän talouden globaaliin kärkeen”. 

Kyproksen tukemisen kohdalla vuonna 2013 vihreät tähdentävät maan ”systeemisen merkityksen” 

olevan suuri ja varoittavat näin ollen, että mikäli Kyproksen ”annetaan romahtaa”, olisi Kreikka 

”seuraava heikko lenkki”, minkä seurauksena ”heijastusvaikutukset koko Euroopan talouteen 

olisivat väistämättömät”. Puolue huomauttaa vahvan talouden edistävän myös rauhaa ja kokee täten 

Kyproksen tilanteessa tärkeäksi huolehtia maan sosiaalisesta vakaudesta, jotta ”ääriliikkeet eivät 

pääse rantautumaan saarelle aiheuttamaan lisää levottomuutta”. 

Vuonna 2015 oppositioon siirtyneet vihreät puolestaan palaavat perustelemaan Kreikalle aiemmin 

myönnettyjä lainaohjelmia ja muistuttavat senaikaisista uhkakuvista. Tukiohjelmilla oli puolueen 

mukaan tuolloin huomattavasti yksittäisen maan auttamista laajempi tavoite, sillä ”niillä ehkäistiin 

Euroopan talouden romahtamista”. Vihreät painottavat, ettei hyviä ratkaisuvaihtoehtoja aikanaan 

ollut tarjolla, ja määrittelevät tukiohjelmien olleen silloisen tiedon valossa oikeita toimenpiteitä. 

Puolue katsoo toisaalta uhkia liittyvän myös talouskuria edellyttävään politiikan linjaan ja viittaa 

tältä osin taloustieteilijä Joseph Stiglitzin esittäneen tiukan talouskurin ”rokottavan paitsi 

hyvinvointimme edellytyksiä myös maanosamme demokraattisia perustuksia”. Vihreät sanovat 

tämän näkyvän jo nykyisellään Euroopassa ääriliikkeiden saamana tukena ja varoittavat niin ikään 

työttömyyden ja köyhyyden johtavan levottomuuksiin. Kreikan kannalta pahimmassa skenaariossa 

puolue esittää maan nuorisotyöttömyyden voivan kasvattaa kokonaisen ”osattoman sukupolven, 

jolla ei ole näköalaa tulevaisuuteen”.  

Lopuksi 

Vihreiden tavassa esittää eurokriisin syyt sekä kriisinhoidon ratkaisut vuosina 2011–2015 on ollut 

puheenvuorosta riippuen havaittavissa painotuseroja ja vaihtelevia lähestymistapoja, mutta 

puolueen linjaukset ovat silti pääpiirteissään näyttäytyneet sangen yhdenmukaisina. Osana 

hallituskoalitiota vihreät ovat vuosien 2011, 2012 ja 2013 välikysymyskeskusteluissa antaneet aina 

kulloinkin tukensa kriisimaiden lainoitustoimille, tosin Suomen kannalta tietyin kansallisin 

varauksin, sekä puhuneet kriisinhoidossa eurooppalaisen yhteistyön puolesta tarvittavien 

talousuudistusten aikaansaamiseksi sekä yhteisten sääntöjen luomiseksi ja valvonnan 

tehostamiseksi. Tässä kohdin on huomionarvoista, että vihreiden hallitusvuosien jälkeiset 
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kannanotot oppositiossa vuonna 2015 eivät ole merkittävässä määrin poikenneet aiemmista 

hallituspuolueen asemassa esitetyistä puheenvuoroista. Havainto on osaltaan linjassa sen kanssa, 

että vihreät on aineiston ainoa puolue, jonka eduskuntaryhmän edustajat ovat oppositioasemastaan 

huolimatta äänestäneet ”tyhjää” välikysymyksen luottamusäänestyksessä sen sijaan, että olisivat 

vuoden 2015 tilanteessa äänestäneet Stubbin hallituksen luottamusta vastaan. 

Eurokriisin taustasyiden osalta vihreät ovat vielä vuonna 2011 kuvanneet lyhyehkösti tilanteessa 

olevan euroaluetta laajemmin kyse rahoitusmarkkinoiden ja julkisten talouksien ongelmista, mutta 

sitä vastoin vuosina 2012–2013 puolue on nostanut esiin lukuisia epäkohtia ja ongelmia. Tuolloin 

vihreät ovat kritisoineet korruption ja huonon hallinnon olleen keskeinen osa niin eurokriisiä kuin 

laajemmin EU:n ongelmia. Samalla suomalaisen hallintokulttuurin ja eduskunnan aseman kannalta 

on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka muun muassa tiedonkulku, asioiden valmistelu ja varsinainen 

päätöksenteon aikataulu ovat toisinaan olleet hyvin kaukana siitä, mihin Suomessa on totuttu. 

Kattavimmin kriisin puhkeamisen tarkempia syitä puolue on käynyt läpi Kyproksen kohdalla, miltä 

osin verraten pienen maan talouden katsotaan talouspoliittisessa päätöksenteossaan laskeneen liikaa 

ylisuureksi kasvaneen pankkisektorinsa ja talouskasvun jatkumisen varaan. Toisaalta osasyiden 

ongelmiin on ilmoitettu olleen Kyproksen tapauksessa myös pidemmän aikavälin poliittisissa 

muutoksissa, joista osan viitataan tulleen maan rajojen ulkopuolelta. Maan viimeisimmäksi ja 

samalla ”lopulliseksi takaiskuksi” kriisiin ajautumisessa nostetaan Kreikan lainaleikkauksista 

Kyproksen taloudelle aiheutuneet miljardien menetykset. 

Vihreiden kriisidiskurssissa ovat kautta linjan toistuneet kriisinhoidon tukitoimien ja tarvittavien 

talousuudistusten perustelemiseen liittyvät elementit. Puolue on vuonna 2011 tähdentänyt 

eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamista ja kannattanut uskottavia poliittisia 

toimia ja uudistuksia, joilla otetaan ”niskalenkki markkinavoimista” ja estetään vastaavanlaista 

finanssikriisiä puhkeamasta uudelleen Euroopassa. Pelkkä ”rahapanosten loputon lisääminen” osana 

kriisinhoitoa ei vihreiden mukaan riitä, ja puolue on täten edellyttänyt ratkaisuksi valtioiden 

yhdessä luomia ohjausmekanismeja ja sääntöjä kansainvälistyneelle taloudelle ja finanssisektorille. 

Vuonna 2011 vihreät ovatkin ilmoittaneet, että kriisintorjunnan jatkon kannalta pyritään julkisten 

talouksien kestävyyden vahvistamiseen ja kontrollointiin, tehostetaan pankkien stressitestejä, 

valmistaudutaan pysyvän kriisinhallintamekanismiin luomiseen, lisätään luotonantajien vastuita 

sekä selvitetään finanssialaan mahdollisesti kohdistettavia veroja. Puolue on linjannut olevansa 

valmis varmistamaan – ainakin osittain – ERVV:n lainanantokyvyn takausvastuita korottamalla, 

mikäli muuta vaihtoehtoa ei löydy, ja selittänyt tältä osin kriisivaltioiden pitämisen 

lainamarkkinoilla olevan kannatettavaa, koska tällöin tarve julkiselle tuelle jää pienemmäksi. 
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Vastuiden jakautumisen kriisinhoidossa on puolestaan kerrottu ”tervehtyvän” tulevaisuudessa 

pysyvän EVM:n käyttöönoton myötä, minkä lisäksi yksityisen sektorin vastuun rahoituksesta on 

sanottu lisääntyvän lainoihin sisällytettävillä lausekkeilla, jolloin luotonantajien tappioita ei enää 

jatkossa ”täysimääräisesti sosialisoida”. 

Vuonna 2012 puolue taas ilmoittaa hallituksen sovittaneen kriisipolitiikassaan Suomen legitiimit 

huolet yhteen välttämättömien toimien kanssa euron pelastamiseksi. Samalla painotetaan Espanjalle 

myönnettävän pankkituen vastikkeellisuutta ja esitetään tulevan EVM:n riskien olevan arvioitu 

kaikkien osalta niin, ettei se vielä vaaranna Suomen kansallista kykyä vastata kansalaisten 

perusoikeuksista. Vuoden 2012 tilanteessa on korostettu myös tarvetta yhteiselle pankkivalvonnalle 

ja tiukemmalle jäsenmaiden budjettivalvonnalle, vaikka toisaalta ratkaisujen euron ”valuvian” 

korjaamiseksi on todettu olevan enemmän tai vähemmän liittovaltiota kohti vieviä askeleita. Vihreät 

huomauttavat kuitenkin ymmärtävänsä kriittistä näkemystä siitä, että ”yhteinen velkataakka 

eurobondien muodossa ei ratkaise tässä ja nyt mitään”. Vuonna 2013 Kyproksen auttaminen on 

puolestaan sanottu sekä Suomen että Euroopan talouden kannalta ”parhaaksi vaihtoehdoksi, kun 

vaihtoehdot ovat vähissä”, minkä lisäksi hallituksen on ilmoitettu ajaneen tukemisessa tiukkaa 

linjaa. Puolue on samalla kertonut sijoittajavastuun vaatimisen tuottaneen tuloksia Kyproksen 

ratkaisussa ja huomauttaa, ettei lainoitusta EVM:n kautta tulla antamaan maalle ilman ehtoja. Myös 

oppositiosta käsin vuonna 2015 vihreät ovat perustelleet siihenastisten tukitoimien Kreikalle olleen 

hyvien ratkaisuvaihtoehtojen puuttuessa oikeita toimenpiteitä silloisen tiedon valossa. 

Korruptiosta puhumisen ohessa puolue on vuosina 2012, 2013 ja 2015 kohdistanut toistuvasti 

huomiota myös rahanpesuun ja veronkiertoon liittyviin ongelmiin jäsenmaissa ja edellyttänyt 

tehokkaampia toimia näihin puuttumisessa. Korruption torjunnan on korostettu olevan merkittävää 

niin talous- kuin laajentumispolitiikan kannalta, ja veronkierron on osaltaan sanottu vahingoittavan 

maissa julkista sektoria ja koko kansantaloutta. Vuoden 2015 puheenvuorossa vihreät ovatkin 

ilmoittaneet ajavansa kunnollista veronkantokykyä ja verovälttelyn lopettamista niin kansallisella, 

EU- kuin globaalilla tasolla. Tältä osin puolue on viitannut monikansallisten yritysten 

maakohtaisten verotietojen julkistamisen toteutuessaan suitsivan veronkiertoa sekä esittänyt 

rahoitusmarkkinaveron käyttöönoton keinona, jolla voitaisiin osallistaa finanssiala talouskriisin 

kustannusten kattamiseen ja lisäksi rajoittaa ”keinotteluluonteista nopeaa pörssikauppaa”. 

Vihreät ovat niin ikään vuonna 2015 kohdistaneet kasvavassa määrin kritiikkiä talouskurin ja 

leikkauspolitiikan kielteisiin vaikutuksiin kriisimaiden talouksissa. Tosin puolue on jo vuonna 2011 

todennut Euroopan oikeistolaistumisen näkyvän ”melko konservatiivisen tulokulman” sisältävässä 
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euroa koskevassa sopimuksessa ja vuonna 2013 puolestaan ilmoittanut Kyproksen apupaketin 

kovien ehtojen näkyvän tavallisille ihmisille suurina veronkorotuksina sekä mittavina säästötoimina 

julkisen talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 tilanteessa vihreät ovat kuitenkin arvostelleet 

huomattavasti voimakkaammin Kreikan rakenteellisten uudistusten kohdalla ”ihmisten arkea 

kurjistavia” leikkauksia. Puolue on kertonut liian rajujen ja nopeiden sopeutustoimien johtaneen 

maassa jo muun muassa siihen, että ihmiset ovat jääneet ilman työttömyysturvaa ja 

terveydenhuollon palveluita. Tätä ei pidetä ”inhimillisenä politiikkana” tai ratkaisuna, jolla 

kyettäisiin hoitamaan minkään maan kasvu- ja kilpailukykyä. Sen sijaan nousun Kreikassa ja 

muissa kriisimaissa on ilmoitettu olevan mahdollista ainoastaan kestävää kasvua ja työllisyyttä 

edistävällä talouspolitiikalla, minkä ohessa työllisyyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisäämiseen 

tähtäävän politiikan on esitetty vakauttavan ja rauhoittavan yhteiskunnallisia oloja. Kreikan 

velkatilanteen suhteen on puolestaan todettu, ettei velanhoitotaakka saisi muodostua kasvun 

tukahduttavaksi esteeksi. Vihreät ovat tässä kohdin katsoneet Suomella olevan aihetta varautua 

Kreikan lainaohjelman maksuehtojen ja aikataulujen joustavoittamiseen, vaikka ovat toisaalta 

linjanneet, että velat tulee maksaa takaisin ennemmin tai myöhemmin. Kreikan jaloilleen saamisen 

on sanottu kuitenkin viime kädessä olevan koko Euroopan edun mukaista, ja tämän kannalta 

velanhoitotaakan keventämisen on perusteltu parantavan mahdollisuuksia tulevaisuudenuskoa 

luovaan politiikkaan. 

Uhkakuvia vihreät ovat näkyvimmin tuoneet esiin vuosien 2011, 2013 ja 2015 puheenvuoroissaan, 

miltä osin on ollut erotettavissa kaksi painopistettä. Vuonna 2011 puolue on varoittanut ennen 

kaikkea uuden talouslaman sekä ”systeemin romahtamisen” mahdollisuudesta, mikäli vain 

rahoitusjärjestelmän vakautta Euroopassa ei kriisinhoidon toimilla onnistuta turvaamaan. 

Vastaavaan tapaan myös Kyproksen talouden kohdalla vuonna 2013 maan ”systeeminen merkitys” 

on määritelty suureksi. Puolueen mukaan maan romahtaessa olisi seuraavana ”heikkona lenkkinä” 

vuorossa Kreikka, mistä talousvaikutukset heijastuisivat edelleen koko Eurooppaan. Euroopan 

talouden romahtamisen uhkaan palataan niin ikään vuoden 2015 puheenvuorossa, jolloin vihreät 

ovat perustelleet Kreikan aiempien lainaohjelmien olleen välttämättömiä tämän estämiseksi. 

Eurokriisin myöhäisemmässä vaiheessa vuosina 2013 ja 2015 puolue on lisäksi nostanut uhkiksi 

ääriliikkeiden suosion kasvun sekä työttömyydestä ja köyhyydestä mahdollisesti seuraavat 

yhteiskunnalliset levottomuudet pitkin Eurooppaa. Vihreät ovat tässä yhteydessä puhuneet muun 

muassa sosiaalisen vakauden säilyttämisen tärkeydestä sekä viitanneet varoituksiin, joiden mukaan 

harjoitettava talouskuri ”rokottaa” niin hyvinvoinnin edellytyksiä kuin demokraattisia perustuksia 

Euroopassa. 
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9.2. Johtopäätökset: puolueiden asemoituminen ja tapa käsitellä 

eurokriisiä sekä kansallinen linja kriisinhoidossa vuosina 2011–2015 

Välikysymysaineiston analyysin pohjalta voidaan tutkielman perustavanlaatuisena havaintona 

todeta eurokriisin näyttäytyneen niin kriisin syiden, ratkaisuesitysten kuin kriisitilanteeseen 

liitettyjen uhkakuvien osalta varsin moniselitteisenä ilmiönä puolueiden kannanotoissa. 

Fairclough’n ja Fairclough’n korostaessa parlamenttidebattien kilpailullista ulottuvuutta, jossa 

osapuolten edustamien arvojen, uskomusten ja tavoitteiden välinen kilpailutilanne muodostaa 

lähtökohdat argumentaatiolle, on vastaava asetelma ilmennyt myös välikysymyskeskusteluiden 

kohdalla siinä, kuinka puoluekohtaiset tavat puhua eurokriisistä ovat vuosien 2011–2015 aikana 

diskursiivisesti rakentuneet. 

Johtopäätöksissä on aluksi kuitenkin syytä lähteä liikkeelle Suomen kriisipolitiikan linjan 

pääpiirteiden tarkastelusta kriisin eri vaiheissa annettujen valtioneuvoston vastausten pohjalta. Niin 

Kiviniemen, Kataisen kuin Stubbin hallitusten kausilla ovat eurokriisin tilannekuvaa sekä 

kriisinhoidon linjaa selittävät keskeisimmät argumentit pysyneet monelta osin yhdenmukaisena 

jatkumona hallituskoalition kokoonpanosta riippumatta. Tukitoimiin osallistumisen 

välttämättömyyttä on kerta toisensa jälkeen perusteltu ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden ja 

euroalueen talousolojen vakauden säilyttämisellä. Vastaavasti kriisimaiden lainoitusjärjestelyiden 

kohdalla on kulloinkin tähdennetty tarvetta estää kriisin vaikutuksia leviämästä edelleen 

eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään sekä muiden maiden talouksiin. Tässä epäonnistumisen on 

varoitettu johtavan vakavimmillaan tukea tarvitsevien euromaiden talouden romahtamiseen, joka 

voisi saada aikaan aiempaan kansainväliseen finanssikriisiin verrattavissa olevan uuden talouslaman 

Euroopassa. Näin ollen eurooppalaiseen kriisinhoitoon osallistumisen on esitetty palvelevan myös 

kansallista etua turvaamalla Suomen taloutta ja vientiä sekä suomalaisten työpaikkoja ja 

hyvinvointia. Suomen linjan korostetaan samalla olleen kulloinkin istuvan hallituksen 

hyväksymissä kriisinhoitotoimissa tiukka sekä kansallisia vastuita ja riskejä mahdollisimman hyvin 

rajaava. Tältä osin on niin ikään toistuvasti ilmoitettu, ettei Suomi tule hyväksymään tukea 

saaneiden maiden velkojen anteeksiantoa tai siirtymistä tulevaisuudessa jäsenmaiden kesken 

yhteisvastuullisiin velkoihin. 

Palattaessa lukuun 1.2. ja kansainväliseen vertailuun, ovat kriisinhoitotoimien argumentaatiota 

Italian, Itävallan ja Saksan parlamenttidebateissa vuosina 2010–2012 tutkineet Puntscher Riekmann 

ja Wydra nostaneet maiden hallitusten kannanotoista merkittävänä elementtinä esiin niin kutsutun 
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eurooppalaisen pelastusdiskurssin, jossa on painotettu kriisinhoitoa koskevan päätöksenteon 

vastuullisuutta sekä sitä, että talouteen, vakauteen ja hyvinvointiin liittyvät kansalliset intressit ovat 

erottamattomasti sidoksissa laajemmin EU:n ja euron turvaamiseen. Verrattaessa valtioneuvoston 

vastauksia Kiviniemen, Kataisen ja Stubbin hallitusten kausilta näihin havaintoihin, ovat Puntscher 

Riekmannin ja Wydran määrittelemän eurooppalaisen pelastusdiskurssin piirteet olleet havaittavissa 

myös Suomessa kriisitoimista käydyissä keskusteluissa. 

Tosin vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen virkaan astuneen Kataisen hallituksen sekä 

myöhemmän Stubbin hallituksen antamissa valtioneuvoston vastauksissa on nostettu esiin myös 

eroavaisuuksia aikaisempaan Kiviniemen hallituksen linjaan nähden. Kataisen hallituksen kaudella 

Suomen linjan on määritelty tiukentuneen edellisistä Vanhasen toisen sekä Kiviniemen hallitusten 

vuosina 2010–2011 hyväksymistä tukitoimista, jotka koostuivat kahdenvälisestä Kreikka-lainasta ja 

ERVV:n kautta toteutetuista lainaohjelmista Irlannille ja Portugalille. Kataisen hallituksen 

antamissa valtioneuvoston vastauksissa on painotettu sijoittajavastuun toteuttamista ja ilmoitettu 

Suomen vaatineen hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti vakuuksia ehtona ERVV-pohjaisiin 

tukitoimiin osallistumiselle niin Kreikan toisen lainaohjelman kuin Espanjan pankkitukiratkaisun 

tapauksessa. Vuoden 2012 lopulla toimintansa aloittaneen pysyvän EVM:n on puolestaan sanottu 

suojaavan etuoikeutetun velkojan asemansa johdosta tehokkaammin Suomea kansallisilta riskeiltä. 

Niin ikään sijoittajavastuun kerrotaan toteutuneen merkittävästi aiempaa laajemmin EVM:n 

puitteissa vuonna 2013 toteutetussa Kyproksen lainaohjelmassa. 

Kun otetaan huomioon, kuinka välikysymysaineiston aikajanan puitteissa Suomi oli helmikuuhun 

2015 mennessä ollut mukana kaikissa euroalueen kriisinhoidon tukitoimissa yhteensä neljän 

hallituksen kaudella, jonka aikana samalla kahdeksasta tuolloisesta eduskuntapuolueesta seitsemän 

olivat jossain vaiheessa kriisiä olleet osa hallituskoalitiota, eivät jakolinjat sitä vastoin ole olleet 

enää yhtä yksiselitteisiä, kun tarkastelu on viety puoluetasolle. 

Analyysissa esiin nousseiden havaintojen perusteella onkin puolueiden eurokriisin esitystavan 

diskursiivisessa rakentumisessa nähtävissä usean eri ulottuvuuden yhteisvaikutus, jotka työn 

tutkimusasetelman kannalta voidaan jakaa karkeasti hallitus-oppositio-akselin vaikutukseen, 

reaalipoliittiseen kontekstiin sekä puolueideologisiin näkökulmiin. 

Hallitus-oppositio-akselin näkökulmasta puolueet ovat asemaltaan jaoteltavissa kolmeen ryhmään. 

Näistä ensimmäisenä kokoomus ja rkp ovat puolueista ainoina olleet välikysymysaineiston 

aikajanalla yhtäjaksoisessa hallitusvastuussa. Molemmat puolueet ovat asettuneet vahvasti 
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kannattamaan Suomen osallistumista yhteiseurooppalaisiin kriisinhoitotoimiin niin ERVV:n kuin 

EVM:n kautta sekä korostaneet vakauden säilyttämisen tärkeyttä markkinoilla niin suomalaisten 

kuin Euroopan edun näkökulmasta. Puolueet ovat samalla määritelleet kansallisen linjan olleen 

tiukka sekä edellyttäneet, että kriisinhoidossa harjoitetaan talouskuria ja että kukin maa vastaa 

viime kädessä omista veloistaan. Vuosien 2011–2015 pysyvinä hallituspuolueina kokoomuksen ja 

rkp:n kannanotot ovat muiltakin osin noudatelleet sisällöltään selkeästi aina valtioneuvoston 

vastauksissa ilmoitettua kriisipolitiikan linjaa. 

Perussuomalaiset ovat sitä vastoin ainoana yhtäjaksoisesti oppositiossa olleena puolueena 

kritisoineet voimakkaasti niin Kiviniemen, Kataisen kuin Stubbin hallitusten kausilla toteutettua, 

tukipakettipolitiikaksi kutsumaansa kriisinhoidon linjaa sekä nostaneet runsaasti esiin euroalueen 

rakenteisiin ja myös laajemmin Euroopan integraation kehitykseen liittyviä ongelmia. Euroalueen 

on tältä osin tähdennetty olleen jo alusta saakka epäoptimaalinen valuutta-alue ja poliittinen 

projekti, minkä ohessa ongelmien taustalla on viitattu olleen kriisimaiden holtitonta taloudenpitoa, 

verojärjestelmän ja hallinnon toimimattomuutta sekä ylisuuriksi kasvaneisiin pankkisektoreihin 

liittyviä riskejä. Tukitoimia arvostellessaan perussuomalaiset ovat toistuvasti puhuneet 

suoranaisesta rahan lapioimisesta kriisimaihin, ja kokonaisuudessaan Suomen vastuiden ja riskien 

kriisinhoidosta on varoitettu jo tulevaisuudessa muodostavan uhan kansalliselle taloudelle ja 

hyvinvointivaltion perustalle. Puolue on niin ikään esittänyt huolen integraation etenemisestä 

kriisinhoitotoimien myötä vaihe vaiheelta yhä enemmän liittovaltiota ja tulonsiirtounionia kohti. 

Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet ajavansa ”no bail out” -linjaa ja nostaneet esimerkiksi toimivasta 

kriisinhoidosta Islannin tekemät ratkaisut globaalin finanssikriisin aikana, jolloin puolueen mukaan 

pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla, finanssipolitiikkaa ei heti sopeutusohjelman 

aluksi kiristetty eikä hyvinvointiyhteiskuntaa ajettu alas. Vaikka perussuomalaiset eivät ole missään 

vaiheessa olleet yksin oppositiossa arvostelemassa harjoitettavaa kriisinhoitoa, on puolueen 

edustaman linjan jyrkkyys erottanut sen selkeästi erilleen muista oppositiopuolueista. 

Välikysymyskeskustelut ovatkin monessa suhteessa polarisoituneet kaikkiin tukitoimiin 

osallistuneiden kokoomuksen ja rkp:n sekä toisaalta kaikkia tukitoimia vastustaneiden 

perussuomalaisten kannanotoissaan esittämien näkemysten ympärille. 

Kolmannen ryhmän ovat puolestaan muodostaneet keskusta, sdp, vasemmistoliitto, vihreät sekä 

kristillisdemokraatit, jotka ovat olleet eurokriisin kuluessa vaihtelevasti niin hallitusvastuussa kuin 

oppositiossa. 
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Keskusta on osaltaan ollut kannattamassa jäsenmaiden välistä yhteistyötä sekä Kreikan, Irlannin ja 

Portugalin vuosina 2010–2011 toteutettuja tukitoimia, joita se on kokoomuksen ja rkp:n tapaan 

perustellut Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauden sekä Suomen talouden turvaamisen 

näkökulmasta. Kiviniemen hallituskauden aikaisista tukitoimista puolue on jälkikäteen puhunut 

hätäapuna, ensiapuna ja palomuurin rakentamisena pienten euromaiden ympärille, mutta sitä 

vastoin Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana kriisinhoidon määritellään muuttuneen Suomen 

kannalta epäoikeudenmukaiseksi vastuiden ja riskien kasvattamiseksi sekä yhteisvastuuksi muiden 

veloista. Oppositiossa ollessaan keskusta on lisäksi varoittanut, kuinka vallitseva kriisinhoidon linja 

on jo muodostamassa jäsenmaiden välille tosiasiallista tulonsiirtounionia sekä laajemmassa kuvassa 

viemässä Suomea muun Euroopan mukana hivuttamalla eteenpäin liittovaltiokehityksessä. Puolue 

on tältä osin ilmoittanut kannattavansa vastuullista taloudenpitoa, mutta vastustavansa jatkuvia 

uusia tukipaketteja, kansallisten vastuiden ja riskien kasvattamista sekä liittovaltiokehitystä. 

Sdp taas on ollut Kiviniemen hallituksen kaudella oppositiossa, mutta sittemmin hallitusvastuussa 

Kataisen sekä Stubbin hallituksissa, mikä on näyttäytynyt tietyiltä osin kriisinhoidon linjan 

käänteisyytenä suhteessa keskustaan. Puolue on niin oppositiossa kuin hallituksessa ollessaan ollut 

vaatimassa kansallisten riskien rajaamista ja sijoittajavastuuta sekä kannattamassa eurooppalaista 

yhteistyötä kriisinhoidon ratkaisujen aikaansaamiseksi, mutta on toisaalta arvostellut 

keskustajohtoisten hallitusten harjoittaneen vuosina 2010–2011 avoimen piikin kriisipolitiikkaa 

kahdenvälisten Kreikka-lainojen ja ERVV-pohjaisten tukitoimien kohdalla. Tästä kerrotaan 

seuranneen Suomelle liiallisia riskejä, minkä suhteen sdp onkin esittänyt kriisinhoidon linjan 

tiukentuneen tämän noustua Kataisen hallitukseen vuonna 2011, jolloin hallitusohjelmaan samalla 

tehtiin kirjaus vakuuksien vaatimisesta, mikäli tukitoimia vielä jatkossa toteutettaisiin ERVV:n 

kautta. Puolue on niin ikään tähdentänyt useaan otteeseen Suomen riippuvuutta Euroopan talouden 

vakaudesta sekä viennistä ja perustellut kriisintoimiin osallistumista nimenomaisesti kansallisen 

talouden turvaamisen näkökulmasta. Sdp on kuitenkin torjunut ajatuksen yhteisvastuullisista 

veloista ja linjannut kunkin jäsenmaan vastaavan itse taloudestaan ja veloistaan. 

Vasemmistoliiton asema on puolueista ainoana muuttunut hallitus-oppositio-akselilla vuosina 

2011–2015 kahteen kertaan, mikä on näkynyt vuosina 2012 ja 2013 Kataisen hallituksessa tuen 

antamisena EVM:n käytölle lainoituksessa ja tuolloisille Kreikan, Espanjan ja Kyproksen 

tukitoimille. Tosin puolue on huomauttanut, etteivät tehdyt ratkaisut ole vastanneet kaikilta osin sen 

tavoitteita. Hallitusvastuussa vasemmistoliitto on painottanut vakaan euroalueen olevan kaikkien 

suomalaisten etu sekä puhunut kansainvälisen yhteistyön merkityksestä kriisien ratkaisemisessa ja 

ehkäisemisessä. Puolue on lisäksi vaatinut sekä hallituksessa että oppositiossa ollessaan sijoittajan 
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vastuun sisällyttämistä kriisinhoitotoimiin. Sen sijaan oppositiosta käsin vasemmistoliitto on 

arvostellut niin Kiviniemen kuin Stubbin hallitusten kriisinhoidon linjaa. Kritiikki on kuitenkin 

ollut voimakkaampaa vuonna 2011 Kiviniemen hallitusta kohtaan, jonka moititaan laittaneen 

ERVV-päätöksillään suomalaiset yhteisvastuuseen Euroopan ongelmamaiden veloista. Niin ikään 

rahoituslaitosten ja sijoittajien on ilmoitettu välttyneen vastuustaan siihenastisessa kriisinhoidossa, 

jolloin puolueen mukaan yksityiset lainat päätettiin muuttaa tukitoimien seurauksena julkisiksi ja 

tätä kautta veronmaksajien vastuulle. Vuonna 2015 Stubbin hallituksen kaudella vasemmistoliitto 

taas on keskittynyt arvostelemaan kriisinhoidon osalta etenkin Kreikassa harjoitettavaa 

leikkauspolitiikkaa, jota maan lainaehtojen viitataan edellyttävän. Leikkauksia ajavan 

talouspolitiikan on tältä osin sanottu vaikuttavan kielteisesti niin talouskasvuun, työllisyyteen kuin 

kansalaisten hyvinvointiin. 

Niin ikään vihreät ovat hallituspuolueena kannattaneet Kivinimen ja Kataisen hallituskausilla 

kaikkia kriisimaiden lainoitustoimia ja todenneet myös jälkikäteen vuonna 2015 oppositiossa 

ollessaan, että toteutetut tukitoimet olivat aikanaan senhetkisillä tiedoilla ja hyvien 

ratkaisuvaihtoehtojen puuttuessa oikeita toimenpiteitä. Puolue on kriisinhoidossa korostanut 

eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamisen tärkeyttä ja esittänyt lainoitustoimien 

lisäksi olevan tarpeen luoda ylikansallisia ohjausmekanismeja sekä sääntöjä kansainvälistyneelle 

taloudelle ja finanssisektorille, jotta Euroopassa kyettäisiin estämään vastaavanlaisten kriisien 

puhkeamista. Myös vihreät ovat painottaneet Suomen linjan lainoitustoimissa olleen tiukka ja 

edellyttäneet, että velat tulee myös maksaa takaisin ennemmin tai myöhemmin. Tosin Kreikan 

myöhemmässä tilanteessa on katsottu olevan kansallisesti syytä varautua maan lainaohjelman 

maksuehtojen ja aikataulujen joustavoittamiseen. Vuonna 2015 oppositiossa puolue on samalla 

arvostellut aiempaa näkyvämmin talouskurin ja leikkauspolitiikan kielteisiä vaikutuksia 

kriisimaissa, mutta muilta osin tuolloiset kannanotot eivät ole merkittävästi poikenneet 

hallitusvuosien aikaisista puheenvuoroista. 

Kristillisdemokraateilla taas suhtautuminen Kiviniemen hallituksen kriisinhoitoon ja etenkin 

ERVV:tä koskevia päätöksiä kohtaan on ollut vuonna 2011 oppositiossa sangen kriittistä, mutta 

sittemmin puolueen hallitusvuosien 2012–2015 aikana puheenvuorojen painopisteinä ovat olleet 

kriisipolitiikan tukitoimien välttämättömyyden perustelu ja oikeuttaminen. Kristillisdemokraatit 

ovat Kataisen ja Stubbin hallituksissa tähdentäneet kriisinhoidon toimien kohdalla eurooppalaisen 

rahoitusjärjestelmän turvaamista sekä vakauden ylläpitämistä markkinoilla, minkä on ilmoitettu 

olevan ennen kaikkea Suomen oman edun mukaista. Puolue on niin oppositiossa kuin hallituksessa 

ollessaan kannattanut talouskurin harjoittamista sekä tarvittavia sopeutustoimia ja 
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rakenneuudistuksia. Kristillisdemokraatit ovat niin ikään kautta linjan painottaneet talouden 

vastuullista hoitoa ja että kukin maa vastaa omista veloistaan. 

Hallitus-oppositio-akselin kannalta on täten merkille pantavaa, kuinka hallitusvastuussa oleminen 

on kulloisessakin kriisin vaiheessa ollut tuomassa puolueita yhteen toteutettavien kriisitoimien ja 

Puntscher Riekmannin ja Wydran kuvaileman eurooppalaisen pelastusdiskurssin taakse, kun taas 

oppositioasemassa ollessa esille on noussut arvostelu istuvan hallituksen kriisinhoitoa kohtaan. 

Poikkeuksena tästä vihreät on ollut ainoa puolue, joka ei ole oppositiosta käsin lähtenyt 

kritisoimaan nimenomaisesti Stubbin hallituksen kriisinhoitoa tai äänestämään tätä vastaan 

välikysymyskäsittelyn päätteeksi. Suomalainen eduskuntakeskustelu onkin vastannut aikaisemman 

tutkimuksen osalta suuressa määrin Wendlerin havaintoa Itävallan ja Saksan kriisinhoitoa 

käsittelevistä parlamenttikeskusteluista vuosina 2010–2011, jossa keskustelun suuntaa ovat 

merkittävästi määrittäneet hallituksen ja opposition väliset jakolinjat. 

Lisäksi hallituksen ja opposition välisen jakolinjan kannalta keskeisenä havaintona voidaan todeta, 

että mitä muuttumattomampi puolueen asema on vuosina 2011–2015 ollut joko hallitusvastuussa tai 

oppositiossa, sitä muuttumattomampina ovat pysyneet myös linjaukset kriisipolitiikan lähtökohdista 

ja eurokriisin esitystavasta. Sitä vastoin siirtymä hallitus-oppositio-akselilla suuntaan tai toiseen on 

näyttäytynyt, jos ei suoranaisena aikaisemmin ilmoitetun linjan muutoksena, niin ainakin 

jonkinasteisena lähestymistapojen ja painotusten uudelleen muotoutumisena. 

Reaalipoliittinen konteksti puolestaan tarkoittaa tässä yhteydessä sitä alati muutoksessa ollutta 

kokonaisasetelmaa, jonka puolueet ovat joko hallitus- tai oppositioasemastaan käsin kohdanneet 

kulloisessakin eurokriisin vaiheessa. Tämä ulottuvuus on samalla ulkopuolisen tarkkailijan 

näkökulmasta ollut vaikeimmin hahmotettavissa aineistosta kaikessa mahdollisessa laajuudessaan. 

Välikysymyksissä esitetyistä puolueiden kannanotoista on ensinnäkin syytä huomioida, etteivät ne 

ole olleet täysin vertailukelpoisia keskenään johtuen eurokriisin etenemisessä ja kriisinhoidossa 

tapahtuneista lukuisista muutoksista aineiston aikajanalla. Vuosien 2011–2015 kuluessa tukitoimia 

toteutettiin monessa vaiheessa niin Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa kuin 

Kyproksella, minkä ohessa käytännön kriisinhoidon instrumenteissa lähtökohtana oli aluksi 

kahdenvälinen lainoitus ja ERVV:n muodostaminen, mistä siirryttiin edelleen pysyvän EVM:n 

käyttöönottoon. Oman lisänsä tähän kontekstiin ovat kriisin aikana tuoneet muun muassa 

euromaiden päätös pankkiunionin muodostamisesta, EKP:n toteuttamat tukiosto-ohjelmat sekä 

yleinen tapahtumien kehitys rahoitusmarkkinoilla sekä yksittäisten jäsenmaiden kansantalouksissa. 
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Näin ollen ei voida pelkistetysti keskittyä puolueiden linjausten mahdollisiin muutoksiin, sillä 

niiden rinnalla myös euroalueen ylikansallisessa päätöksenteossa käsiteltävien asioiden sekä niihin 

liittyvien instituutioiden luonne on muuttunut. ERVV:n ja EVM:n kaltaisten instituutioiden sekä 

niiden puitteissa sovittujen lainoitustoimien vaikutukset ovat niin ikään siirtyneet kulloinkin 

päätöksen tehneen hallituksen kauden jälkeen myös seuraavien hallituskoalitioiden poliittiselle 

agendalle. Esimerkiksi pysyväisluonteiseksi suunnitellun EVM:n luominen ja pääomitus toteutettiin 

jo vuonna 2012 Kataisen hallituksen kaudella, millä on sittemmin ollut keskeinen rooli kaikissa 

kriisinhoidon tukitoimissa. Tosin eurooppalaisen kriisinhoidon ja Suomen kansallisen linjan osalta 

on huomionarvoisena seikkana nostettava esiin Kreikan toisen lainaohjelman neuvottelujen 

aikainen tilanne, jolloin Kataisen hallitus asettui muista euromaista poiketen vaatimaan Kreikalta 

vakuuksia ennen kuin ERVV:n kautta toteutettava lainoitus voitiin hyväksyä. 

Osaksi reaalipoliittista kontekstia lukeutuu myös välikysymyskeskusteluiden taktinen elementti. 

Vaikka tutkielman lähtökohtana on ollut tarkastella eurokriisin syitä, asetettuja tavoitteita, 

ehdotettuja ratkaisutoimia ja esitettyjä uhkakuvia, näistä kaikki osa-alueet eivät ole esiintyneet 

säännöllisesti tai tasapainoisesti puolueiden kannanotoissa. Kuten välikysymysten funktioista 

nostettiin luvussa 6. Wibergin näkemyksen mukaisesti esiin, korostuu poliittisen taktikoinnin ja 

etulyöntiasemaan pyrkimisen merkitys väistämättä kysymysinstituution käytössä. Näin ollen sen 

sijaan, että asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta yksinomaan kysyttäisiin, mitkä ovat olleet 

puolueiden eurokriisin tapahtumia koskevat selitys- ja ratkaisumallit, on aineiston analyysin 

perusteella yhtä lailla aihetta kysyä, mihin kriisin osa-alueisiin kukin puolueista on halunnut 

huomiotaan kohdistaa – ja mistä taas on vaiettu. Näiden vaihtelevien ja taktisen harkinnan pohjalta 

muodostettujen puoluekohtaisten esitystapojen kautta eurokriisi on samalla redusoitunut ilmiönä 

sen mukaisesti, miten kriisiä koskeva argumentaatio on diskursiivisesti rakentunut. Välikysymysten 

taktisen elementin kannalta on niin ikään tiedostettava ajoituksen merkitys kysymyksen 

jättämisessä. Vaikka Wiberg on huomauttanut ulkopuolisen näkökulmasta olevan haasteellista 

kattavasti arvioida, mistä nimenomaisista syistä tietty parlamenttikysymys esitettiin opposition 

toimesta hallitukselle juuri tiettynä hetkenä, ovat esimerkiksi välikysymyskeskustelut molempina 

eduskuntavaalivuosina 2011 ja 2015 ajoittuneet niin, että ennen huhtikuussa toimitettavia vaaleja 

keskustelu vasemmistoliiton välikysymyksen johdosta käytiin maaliskuussa 2011 ja 

perussuomalaisten välikysymyksen osalta vastaavasti helmikuussa 2015. 

Puolueideologisen suhtautumisen näkökulmasta mielenkiintoisin havainto on ilmennyt siinä, kuinka 

eurokriisin vuodet ovat tuoneet poliittisessa keskustelussa uudelleen esiin osittaisia tunnusmerkkejä 

samoista jakolinjoista, mitkä vallitsivat aikanaan puoluekentällä EMU-jäsenyydestä päätettäessä 
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vuonna 1997. Palattaessa tässä kohdin luvussa 2.2. käsiteltyihin tapahtumiin Suomen euroalueeseen 

liittymisen vaiheista, oli puolueista liittymisen kannalle asettuneet aluksi sdp, kokoomus ja rkp, 

sekä sittemmin myös vasemmistoliitto ja vihreät. Keskusta, perussuomalaiset sekä senaikainen 

kristillinen liitto puolestaan olivat asettuneet vastustamaan euroalueeseen liittymistä, minkä lisäksi 

keskusta oli esittänyt vaatimuksen järjestää jäsenyydestä erillinen kansanäänestys. Onkin 

huomionarvoista todeta, että niin ikään eurokriisin aikaisissa välikysymyskeskusteluissa 

perussuomalaisten, keskustan ja kristillisdemokraattien kannanotot EMU:a koskien ovat jälleen 

erottautuneet kriittisyydellään rahaliiton jäsenyyttä aikanaan kannattaneiden puolueiden 

puheenvuoroista. 

Perussuomalaisten euroalueeseen kohdistama arvostelu on tältä osin kuitenkin ollut huomattavasti 

voimakkaampaa keskustaan ja kristillisdemokraatteihin nähden. Lisäksi keskustan kohdalla tämän 

suuntainen kritiikki on noussut puheenvuoroissa esiin vasta oppositioon siirtymisen jälkeen 

Kiviniemen hallituskauden päätyttyä. Perussuomalaiset on samalla ollut puolueista ainoa, joka on 

pitänyt kriisin alkuvuosista lähtien esillä mahdollisuutta yksittäisen jäsenmaan euroalueesta 

eroamisesta, tai tarvittaessa erottamisesta sekä käsitellyt puheenvuoroissaan itsenäisen 

rahapolitiikan tuomia hyötyjä. Perussuomalaiset ovat vuoden 2012 tilanteessa ottaneet näkyvästi 

kantaa myös Suomen eurosta irtautumisen puolesta, jolloin sen on ilmoitettu olevan taloutensa 

hyvin hoitaneelle Suomelle sekä helppoa että eduksi. 

Keskusta ja kristillisdemokraatit ovat sitä vastoin kritiikistään huolimatta antaneet tukensa 

eurojäsenyydelle – tosin kumpikin puolueista on puhunut EMU:ssa sen perustamisesta saakka 

olleista valuvioista. Keskusta on osaltaan määritellyt euroalueen muodostuneen alusta lähtien 

epäyhtenäisestä maajoukosta sekä muistuttanut olleensa alun perin vastustamassa euroon liittymistä. 

Vaikka keskusta on linjannut kannattavansa euroa, on puolue niin ikään tuonut esiin 

mahdollisuuden jäsenmaiden eroamisesta euroalueesta, mikäli nämä eivät pysty saamaan kansallista 

talouttaan kuntoon. Tämän suhteen vuonna keskusta onkin vuonna 2012 todennut olevan väärä 

ratkaisu pitää euroalue pystyssä hintaan mihin hyvänsä. Myös kristillisdemokraatit ovat käsitelleet 

kritiikissään euromaissa tapahtuneita sääntö- ja sopimusrikkomuksia, mutta ovat kuitenkin 

arvioineet, ettei kriisimaiden eroaminen euroalueesta olisi näiden edun mukaista. 

Samoin Wendler on tutkimuksessaan korostanut oman merkityksensä tulevan kansallisten 

puoluejärjestelmien ominaispiirteistä ja hallituskoalitioiden kokoonpanosta suhteessa oppositioon. 

Hän on viitannut esimerkiksi saksalaiseen parlamenttidebattiin sisältyneen oleellisesti enemmän 

puolueideologisen vasemmisto-oikeisto-kamppailun piirteitä verrattuna Itävallassa käytyihin 
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keskusteluihin, joissa Wendlerin mukaan suuntaviivoja on ollut monelta osin määrittelemässä 

hallituskoalition ja euroskeptisten populistipuolueiden välinen vastakkainasettelu. Tutkielmassa 

tehtyjen havaintojen perusteella myös Suomessa käydyissä välikysymyskeskusteluissa on 

painottunut enemmän Itävallan parlamenttikeskusteluiden kaltainen asetelma siinä suhteessa, että 

keskeinen jakolinja on muodostunut kulloinkin istuvan hallituksen ajamien tukitoimien 

kannattamisen ja opposition vastustuksen välille. Tosin välikysymyskeskusteluissa on ilmennyt 

tämän rinnalla muitakin puolueideologisia ulottuvuuksia, joista yksi keskeisimmistä on liittynyt 

kriisinhoitotoimissa kannatettuihin talouspolitiikan vaihtoehtoihin ja tätä kautta laajemmin 

vasemmisto-oikeisto-akselilla käytävään kamppailuun. 

Suomalaisella puoluekentällä tämä on ilmennyt pääpiirteissään joko kannatuksena kriisinhoidossa 

harjoitettavalle tiukalle talouskurille ja sopeutustoimille tai vaihtoehtoisesti leikkauspolitiikan 

kritisoimisena ja elvyttävän talouspolitiikan ajamisena. Vaikka puolueet ovat ottaneet kantaa näihin 

kysymyksiin vaihtelevassa määrin, voidaan kuitenkin kokoomuksen, rkp:n ja kristillisdemokraattien 

nähdä asettuneen talouskuria ajavan politiikan kannalle, kun taas puoleista vasemmistoliitto on 

erottunut selkeimmin jyrkkänä leikkauspolitiikan arvostelijana ja vastaavasti elvyttävän politiikan 

kannattajana. Tosin myös vihreät ovat kannanotoissaan siirtyneet enenevässä määrin tälle linjalle 

ollessaan oppositiossa vuoden 2015 tilanteessa. 

Tähän liittyen Maastch on kahdeksan maata kattavassa tutkimuksessaan todennut, että kriisinhoidon 

toimet eivät näytä vaikuttaneen ERVV:tä koskeneissa vuoden 2011 parlamenttikeskusteluissa 

velkojamaiden kansallisten puolueiden talouspoliittiseen linjanvetoon mitenkään erityisen 

poikkeavalla tavalla. Kun tuloksia vertaa niin ikään kriisinhoidon velkojamaiden joukkoon 

lukeutuvan Suomen tilanteeseen, tukevat puolueiden talouspoliittiset kannanotot Maatschin 

havaintoa. 

Johtopäätösten lopuksi voidaan eurokriisin todeta ilmentyneen puoluepoliittisessa keskustelussa 

vuosina 2011–2015 varsin monen lähestymistavan sekä selitysmallin pohjalta. Samalla kriisin 

diskursiiviseen esitystapaan on kytkeytynyt monen eri ulottuvuuden yhteisvaikutus, jotka tässä 

tutkielmassa on pyritty hahmottamaan hallitus-oppositio-akselin, reaalipoliittisen kontekstin sekä 

puolueideologisten näkökulmien avulla. 

Kun pidetään mielessä välikysymyskeskusteluihin väistämättä liittyvä poliittinen dynamiikka sekä 

puoluekentällä esiintyneet jakolinjat kriisin eri vaiheissa, on tässä kohdin kenties paikallaan astua 

hetkeksi analysoidusta aineistosta kontrafaktuaalin historian puolelle ja esittää kansallisen EU-
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politiikan ja kriisinhoidon linjan kannalta kysymys siitä, mitä jos menneiden hallituskoalitioiden 

kokoonpano olisikin jollain päätöksenteon hetkellä ollut jokin toinen? Tähän ei luonnollisesti ole 

vastausta saatavilla, mutta kysymys muistuttaa osaltaan siitä, että eurokriisiä koskevat poliittiset 

keskustelut ovat olleet aikanaan monivuotinen ja -vaiheinen jatkumo, joka jälkikäteen katsottuna 

voi näyttäytyä helposti liiankin yhdenmukaiselta tapahtumaketjulta, jolla olisi ollut kaiken aikaa 

ennalta määrätty suunta. 

Välikysymysten ollessa ennen kaikkea näkyvä oppositiopolitiikan muoto, on tällöin yhtä lailla 

huomionarvoista kuin tarkastella, mistä puhutaan ja miten, havaita muuttunut tilanne, jossa puheen 

tilalla vallitsee enää poliittinen hiljaisuus. Tällainen muutos on tapahtunut, ainakin välikysymysten 

ja siten samalla aineiston ajallisen päätepisteen osalta, helmikuussa 2015 lähestyvien kevään 

eduskuntavaalien kynnyksellä. Viimeiseksi jääneen välikysymyksen jälkeen ilmeni akuutissa 

kriisinhoidossa kuitenkin vielä yksi siihenastisiin tukitoimiin verrattavissa oleva käänne uusien 

lainaohjelmien toteuttamisessa. Kyseessä oli heinä-elokuun 2015 kuluessa neuvoteltu Kreikan 

kolmas lainaohjelma, joka tuli hyväksytyksi toukokuussa virkaan astuneen Sipilän hallituksen 

kaudella. Tuolloin sekä keskusta että perussuomalaiset olivat nousseet oppositiosta hallitukseen 

muodostaen kolmen puolueen koalition yhdessä kokoomuksen kanssa. Tämän myötä myös 

omanlaisensa parlamentaarinen ympyrä kriisinhoidossa sulkeutui, sillä perussuomalaisten noustua 

hallitusvastuuseen olivat tuolloisista eduskuntapuolueista kaikki olleet jossain eurokriisin vaiheessa 

mukana vähintään yhdessä hallituskoalition kokoonpanossa, jonka kaudella oli kansallisesti 

osallistuttu euroalueen maiden tukitoimiin. 

Tosin suomalaisella puoluekentällä tapahtui kesällä 2017 merkittävä muutos perussuomalaisten 

eduskuntaryhmän hajottua monien vaiheiden jälkeen, minkä seurauksena puolueesta irtautunut ja 

sittemmin Sininen tulevaisuus -nimisen puolueen perustanut kansanedustajien ryhmä jäi osaksi 

Sipilän hallitusta. 

Tätä kirjoitettaessa keväällä 2020 niin Suomi, euroalue kuin koko maailma ovat ajautuneet vain 

muutamassa kuukaudessa koronapandemian laukaisemaan kriisin, jonka vaikutukset ovat ulottuneet 

yhteiskuntien kaikille tasoille ennennäkemättömällä tavalla. Myös Euroopassa uudenlaisen kriisin 

puhkeaminen on nostanut keskusteluun samoja aiheita kuin eurokriisin vuosina. Euromaat ovatkin 

jo tähän mennessä sopineet yhteisen elvytysrahaston perustamisesta, minkä ohessa EKP on 

ilmoittanut hätärahoituksen aloittamisesta. Samanaikaisesti taustalla vaikuttavat eurokriisin aikana 

luodut pysyväisluonteiset instituutiot sekä voimassa olevat lainoitusjärjestelyt, jotka ulottuvat 

Kreikan kohdalla pisimmillään vielä vuosikymmenten päähän. Koronakriisin lisäksi vuoden 2020 
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helmikuussa alkanut Iso-Britannian EU-eron siirtymäkausi tuo omat vaikutuksensa EU-politiikkaan 

tulevina vuosina. 

Tulevaisuus näyttääkin 2020-luvun kannalta sekä euroalueen että laajemmin EU:n kehityssuuntien 

arvioimisen suhteen hyvin vaikeasti ennakoitavalta. Vaikka EU-asioita on tavanomaisesti tuotu 

eduskunnan täysistuntoihin käsiteltäväksi vain harvoin, voi kuitenkin vallitsevan tilanteen 

kaltaisista lähtökohdista olettaa EU-politiikalla olevan kaikki edellytykset nousta lähivuosina 

jälleen poliittiselle agendalle myös suuressa salissa. 
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Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä                       

Asiaan liittyvä käsittely täysistunnon pöytäkirjoissa PTK 66/2012 vp ja PTK 67/2012 vp. 

Välikysymys VK 3/2013 vp                 

Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä                       

Asiaan liittyvä käsittely täysistunnon pöytäkirjoissa PTK 40/2013 vp ja PTK 42/2013 vp. 

Välikysymys VK 7/2014 vp                 

Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne                        

Asiaan liittyvä käsittely täysistunnon pöytäkirjoissa PTK 148/2014 vp ja PTK 150/2014 vp. 

SEKUNDÄÄRIAINEISTO 

Lait ja asetukset 

Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000                     

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013                 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 473/2013                     

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731       

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista 668/2010   

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 1060/2011 

Valtiopäiväasiakirjat 

E-kirje E 106/2010 vp                    

Valtioneuvoston selvitys Euroopan rahoitusvakausjärjestelmien aktivoinnista lainan myöntämiseksi 

Irlannille 

E-kirje E 144/2010 vp         

Valtioneuvoston selvitys Yhteenveto valtion kokonaisvastuista vuosina 2008–2011 tehdyistä 

toimenpiteistä talous- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi Euroopan talousalueella 

E-kirje E 188/2010 vp         

Valtioneuvoston selvitys Portugalin talouden sopeutusohjelmasta 

E-kirje E 136/2012 vp          

Valtioneuvoston selvitys Espanjan pankkitukiohjelman siirtämisestä Euroopan 

rahoitusvakausvälineestä (ERVV) Euroopan vakausmekanismiin (EVM) 
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E-kirje E 20/2013 vp                  

Kyproksen talouden sopeutusohjelman valmistelu 

Hallituksen esitys HE 109/1994 vp                

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä 

Euroopan unionin jäseneksi 

Hallituksen esitys HE 135/1994 vp                
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perustamissopimus (nide III) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja Euroopan hiili- 

ja teräsyhteisön perustamissopimus (nide IV) Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia muuttavat 
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista 
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Hallituksen esitys HE 95/2010vp                
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Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja 

laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 

Hallituksen esitys HE 31/2011 vp                
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Hallituksen esitys HE 150/2011 vp                

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista 

valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Hallituksen esitys HE 34/2012 vp                

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn 

sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta 

Hallituksen esitys HE 155/2012 vp                

Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 

ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 

sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista 
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Kirjallinen kysymys KK 916/2012 vp                 

Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvät tarkastukset 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/1994 vp               

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 18/1997 vp               

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 5/2011 vp                            

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 13/2012 vp               

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 37/2012 vp 

Pääministerin ilmoitus PI 3/2010 vp             

Pääministerin ilmoitus eurooppalaisesta vakauttamispaketista 

Pääministerin ilmoitus PI 5/2010 vp             

Pääministerin ilmoitus Euroopan talouden vakauttamisesta 

Suuren valiokunnan lausunto SuVL 4/2012 vp 

Suuren valiokunnan pöytäkirja SuVP 10/2013 vp                      

Suuren valiokunnan pöytäkirja SuVP 13/2013 vp 

Täysistunnon pöytäkirja PTK 61/1994 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 122/1994 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 48/1998 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 51/2010 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 74/2010 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 77/2010 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 107/2010 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 168/2010 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 85/2011 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 41/2012 vp            

Täysistunnon pöytäkirja PTK 71/2012 vp             

Täysistunnon pöytäkirja PTK 73/2012 vp             

Täysistunnon pöytäkirja PTK 20/2013 vp 

Valtioneuvoston selonteko VNS 1/1990 vp                     

Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan yhdentymiskehitykseen 1990                    

(Suomi ja Euroopan talousalue) 

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/1991 vp      

EY-jäsenyyden vaikutuksista Suomelle 

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/1997 vp                      

Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko 

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/1998 vp                     

Suomen osallistumisesta euroalueeseen 

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 2/2010 vp                     

Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle 

myönnettävästä valtiontakauksesta 
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Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2011 vp                     

Eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen 

varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta 

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2012 vp            

Eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan 

rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta 

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 3/2012 vp                     

Eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä 

valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten 

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2013 vp                     

Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan 

pidentämisestä 

Välikysymys VK 2/2011 vp                 

Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut 

Välikysymys VK 4/2012 vp                      

Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä 
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