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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selventää niitä kehityssuuntia ja –tarpeita, 

jota vakaus- ja kasvusopimuksen kriteeristö luo kansallisen finanssipolitiikan 

harjoittamiseen. Euroopan Unioni taloudellisena, oikeudellisena ja poliittisena 

yhteisönä luo suuntaviivat Unionin kehittymiselle.  

 

Eri taloudenpitäjät ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa markkinoiden kautta. 

Rahapolitiikan ollessa euroalueella jo yhteistä, myös finanssipolitiikan 

koordinaatiosta on käyty vahvaa keskustelua. Kansallisen finanssipolitiikan 

harjoittamisen rajoitteet luova vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstö edustaa 

Euroopan Unionin talouden koordinoinnin syvintä astetta. Finanssipolitiikan 

koordinaation tarve tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa, kun Euroopan Unioni 

laajenemisen myötä tulee kohtaamaan yhä enenevässä määrin yksittäisiä maa- 

tai aluekohtaisia häiriöitä. Kansainvälinen koordinaatio ja vakaus- ja 

kasvusopimus, jolla rajoitetaan mm. julkista velanottoa, voivat lisätä euromaiden 

kansallista hyvinvointia.  

 

Finanssipolitiikan koordinoinnin sijaan toinen toinen mahdollinen vaihtoehto 

vastata talouden epäsymmetrisiin häiriöihin on luoda Unioniin fiskaalin 

federalismin rakenteet. Koordinaation nimissä voidaankin puuttua hyvin pitkälle 

kansalliseen päätöksentekoon ja rajan vetäminen siihen, siirretäänkö 

päätöksentekoa ylikansalliselle tasolle, on hankalaa.
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1  Johdanto 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on linkittää yhteen kasvu- ja vakaussopimuksen 

määrittelemien kriteerien luoma nykyinen Euroopan Unionin taloudellinen 

toimintaympäristö sekä kansallisen finanssipolitiikan harjoittamiseen liittyvä 

ongelmakenttä. Kansallisen finanssipolitiikan kohtaamat haasteet sekä uusien 

ajattelutapojen vaade luovat pohjan tälle tutkimukselle.  

 

Euroopan Unioni poliittisena, taloudellisena ja oikeudellisena yhteisönä luovat 

suuntaviivat yhteisön kehittymiselle ja määrittelee toiminnan edellytykset. 

Euroopan Unionin jäsenmaat ovat sopineet eräiltä osin suhteellisen pitkälle 

menevästä talouspolitiikan koordinaatioista. Vakaus- ja kasvusopimus edustaa 

tällä hetkellä finanssipolitiikan korkeinta koordinaation astetta Euroopan 

Unionissa. Finanssipolitiikan linjaa, lähinnä julkisyhteisöjen budjettivelan ja 

budjettialijäämän kehitystä, seurataan kasvu- ja vakaussopimuksen 

asettaminen ehtojen puitteissa.  
 

Talous- ja rahaliittoon liittyessään, niin Suomi kuin muutkin EU-maat, luopuivat 

toisesta kansallisesta makrotalousinstrumentistaan, rahapolitiikasta. Jäljelle jäi 

finanssipolitiikka, jonka haasteet Emu-olosuhteissa ovat olleet merkittävät ja 

monimuotoiset.  

 

Eri taloudenpitäjät ovat riippuvuussuhteessa keskenään markkinoiden kautta.  

Integroituneilla pääomamarkkinoilla esiintyy heijastusvaikutuksia eri maiden 

välillä, ja koska korkotaso on yhteinen, muiden maiden velkaantuminen 

vaikuttaa myös yksittäiseen Unionin maahan. Kansainvälinen koordinaatio sekä 

vakaus- ja kasvusopimus, jolla rajoitetaan velanottoa, voivat lisätä euromaiden 

kansallista hyvinvointia. 
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Euroopan Unionin jäsenmaissa harjoitettavan finanssipolitiikan tavoitteiden 

asettamiseen liittyy monia hankalia kysymyksiä. Taloustieteilijöiden ja politiikan 

tekijöiden välillä ei välttämättä vallitse yksimielisyys talouspolitiikan aktiviteettien 

tarpeellisuudesta, suunnasta ja ”oikeiden” toimenpiteiden mitoituksesta. 

Poliittisen koordinaation näkökulmasta euromaissa on huomattavia eroja sekä 

julkisen velan että myös julkisen sektorin koon suhteen. Toisaalta maat 

poikkeavat myös työmarkkinoiden toimivuuden ja kokonaiskysynnän 

inflatoristen vaikutusten suhteen. Tämän vuoksi yhteisessä talous- ja 

finanssipolitiikan koordinaatiossa nousee keskeiselle sijalle se, kuinka hyvin 

maiden väliset erot kyetään ottamaan huomioon. Samanlaisten 

politiikkasääntöjen toteuttaminen eri maissa on vaikeaa myös siksi, että 

finanssipoliittiset toimenpiteet vaikuttavat eri maissa eri tavalla. 

 

Kansallisen suvereniteetin liiallinen rajoittaminen on esitetty kritiikiksi 

vakaussopimusta kohtaan. Sopimuksen käytännön toimivuus on osoittautunut 

kyseenalaiseksi. Sakkouhka ei käytännössä riitä pitämään valtioita määriteltyjen 

rajojen sisäpuolella ja sakkojen maksamatta jättämisen uhka ei ole riittävä 

pelote jäsenmaiden budjettikurin takaamiseksi. Todellisuudessa taantumia, 

jotka pitkittyvät, ei voida lievittää vakaussopimusta rikkomatta varsinkaan koska 

maiden alijäämäosuudet olivat jo kolmannen vaiheen alkaessa kriteerien 

täyttymisehtojen rajoilla.  

 

Vakaussopimuksen ongelma on, että siinä ei ole vahvoja kannustimia julkisen 

talouden ylijäämiin nousukaudella. Sopimuksen kolmen prosentin alijäämä on 

kuitenkin mitoitettu siten, että se sallii automaattisen sopeutumisen normaaliin 

suhdannetaantumaan, jos julkinen talous on tasapainossa tai ylijäämäinen 

taantuman edellä. Jos taantumaan on lähdetty alijäämäisestä tilanteesta, voi 

olla että arvioitu turvallisuusmarginaali ei ole aina riittänyt. Kansallisen 

finanssipolitiikan sääntöjen tulisi siis tukea riittävien ylijäämien aikaansaamista 

noususuhdanteessa. 
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Tutkimuksessa painotetaan varsin runsaasti vakaus- ja kasvusopimusta ja sen 

toimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä kehityssuuntia ja -

tarpeita, joita vakaus- ja kasvusopimuksen kriteeristö luo kansallisen 

finanssipolitiikan harjoittamiseen. Näkökulma siis heijastaa kansallisen ja 

Euroopan Unioni-tason luomia haasteita kysynnän säätelyä harjoittavan 

finanssipolitiikan kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1 Kansallisen finanssipolitiikan rajoitteet talous- ja rahaliitossa 
 

2.1  Vakaus- ja kasvusopimuksen alkutaival 
 

Finanssipolitiikan koordinaatiota koskevaa keskustelua on läntisissä 

teollisuusmaissa käyty jo 1920-luvulta asti. EU-maiden koordinaatiopyrkimys on 

lähtöisin Rooman sopimuksesta (1957). Ensimmäisenä varsinaisena 

virstanpylväänä kohti finanssipolitiikan koordinaatiota voidaan pitää 1970-luvun 

alussa Luxemburgin pää- ja valtiovarainministerin Pierre Wernerin johtaman 

komitean ehdotusta Euroopan Unionin rahapolitiikan keskittämiseksi sekä 

kaupan esteiden poistamiseksi. (Krugman & Obstfeld, 2002, s. 609-610) 

 

Tämän jälkeen finanssipolitiikan koordinaatioon on palattu Delors-raportissa 

sekä nykyisessä Maastrichtin sopimuksessa. 1974 lähtien ovat nykyisen 

Euroopan Unionin perustajajäsenet alustavasti sopineet vuosittain 

talouspolitiikan yleisistä suuntaviivoista, mikä on parantanut finanssipolitiikan 

toimintaedellytyksiä euroalueella. (Krugman & Obstfeld, 2002, s. 610-611) 

 

Vuonna 1995 Saksan valtiovarainministeri Theo Waigel otti esille suunnitelman 

vakaussopimuksesta lähettämällä kirjeen kollegoilleen Euroopan Unionissa. 

Kyseisessä kirjeessä ministeri esitti huolensa finanssipoliittisesta kurista Emu-

olosuhteissa ja määritteli yksinkertaisen säännön estämään julkisten talouksien 

liikavelkaantumista: jäsenvaltioiden julkisen velan tuli olla normaaliolosuhteissa 

keskimäärin n. 1 % bruttokansantuotteesta. Waigelin kirjeessä määriteltiin myös 

automaattinen sakkojärjestelmä julkisen sektorin alijäämäkriteerien sekä 

julkisen talouden velanoton ylityksille. Näin lähti vakaussopimuksen taival 

alkuun. (The euro-zone, 1999, s. 20) 
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Ehdotusta käsiteltiin vuosien 1996 ja 1997 aikana useasti komissiossa ja 

silloisessa rahapoliittisessa komiteassa (The euro-zone, 1999, s. 20).  Kun 

vakaussopimusta käsiteltiin Euroopan Unionissa, keskusteluja käytiin mm. 

sakkoasteikon kovuudesta ja sakkojen automaattisuudesta. Esimerkiksi siitä, 

millaisissa poikkeuksellisissa oloissa maa voi välttyä sakoilta. Valmistelun 

aikana pohdittiin myös sitä, pitäisikö tasapainotavoitteet asettaa maakohtaisesti. 

(Alho, 1997, s. 408)  

 

Taustalla vallitsevana pelkona oli kuitenkin julkisen velkaantumisen senhetkinen 

aste. Suurimmalla osalla jäsenvaltioita velkaantuminen oli kivunnut jopa neljään 

prosenttiyksikköön BKT:sta. Euroopan Komissio otti vakaussopimukseen 

myönteisen kannan, kun se huomasi, että finanssipoliittinen kuri oli tarpeellinen 

ajatellen yhteisen valuutan menestystä. (The euro zone, 1999, s. 20)   

 

Vakaussopimukseen muodostui kaksi ulottuvuutta; sekä ehkäisevä että 

rajoittava. Vakaussopimuksen budjettialijäämiä ehkäiseviksi näkökulmiksi 

nousivat seuraavat seikat. Jokaisen jäsenvaltion julkisen talouden asema tuli 

keskipitkällä aikavälillä olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Jäsenvaltioiden tuli 

osallistua vakautusohjelmaan, jossa ne osoittivat budjettikurin lähenevän 

keskipitkälle aikavälille asetettuja ehtoja. Huomattavat poikkeamat keskipitkälle 

aikavälille määriteltyjen ehtojen polulta voisivat johtaa Euroopan Neuvoston 

antamaan varoitukseen, joka olisi muodoltaan ”huomautus jäsenvaltiolle”. 

Tämän lisäksi, että jäsenvaltioiden velkakehitystä tarkkailtaisiin, tarkkailu 

ulottuisi myös koko euroalueen budjettikurin valvontaan. (The euro zone, 1999, 

s. 22) 
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Jäsenmaille annetut suositukset koostuivat seuraavista näkökulmista. Velan 

osuuden 3 %:n rajan ylitys voitiin sallia, mikäli sen voitiin katsoa olevan 

luonteeltaan poikkeuksellista ja aiheutuvan vakavasta laskusuhdanteesta. 

Liiallisen velan tapauksessa, sanktioita voitaisiin soveltaa kymmenen kuukautta 

sen jälkeen, kun varsinainen velkarajan ylitys oli raportoitu sille jäsenvaltiolle, 

joka ei ollut noudattanut Euroopan Neuvoston määrittelemiä suosituksia. 

Sanktiot olisivat ensin muodoltaan koroton talletus, joka kahden vuoden jälkeen 

voitaisiin muuntaa sakoksi, mikäli alijäämän 3 %:n ylitys edelleen jatkuisi. 

Sanktiot olisivat myös suhteessa alijäämän 3 %:n ylityksen suuruuteen, mutta 

maksimissaan 0,5 %:a BKT:sta. Sanktioista kerätyt varat liitettäisiin yhteisön 

yleisbudjettiin. (The euro zone, 1999, s. 22) 

  

Joulukuussa 1996 Dublinin huippukokouksessa sovittiin alustavasti 

sakkoasteikosta ja sakkokäytännöstä (Alho, 1997, s. 408). Sopimukseen 

pääseminen ei ollut kuitenkaan ongelmatonta - nimenomaan poikkeuksellisten 

olosuhteiden määrittelyyn liittyi problematiikkaa. Päävastuu jäsenmaiden 

poikkeuksellisten olosuhteiden määrittelyyn jätettiin Euroopan Neuvostolle. 

Dublinissa vakaussopimus uudelleenristittiin vakaus- ja kasvusopimukseksi, 

jonka yhteydessä päädyttiin sekä ehkäisevien näkökulmien että jäsenmaille 

asetettujen suositusten liittämiseen sopimuksen sisällöksi. (The euro zone, 

1999, s. 22-23)  

 

Sopimus hyväksyttiin lopulliseen muotoonsa Eurooppa-Neuvoston 

Amsterdamin huippukokouksessa kesäkuussa 1997. Se koostuu kahdesta 

asetuksesta (Council Regulation) ja Eurooppa-Neuvoston päätöslauselmasta 

(Resolution). (Romppainen, 2004, s. 5). 
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Nopean talouskasvun aikana 1990-luvun lopulla euromaiden julkisten 

talouksien alijäämät pienenivät tai hävisivät kokonaan. Vuonna 2001 tuli 

kuitenkin jyrkkä suhdannekäänne. Talouden kasvu jäi lähes kaikissa 

euromaissa huomattavasti pienemmiksi kuin ennakoitiin ja julkisten talouksien 

vajeet alkoivat jälleen kasvaa. Kun kolme kahdestatoista euromaasta ajautui 

liiallisiin alijäämiin jo ensimmäisen taantuman aikana, on kritiikki 

vakaussopimusta kohtaan ollut ajoittain kovaa.  (Alho,1997, s. 412-413) 

 

Jo suunnitelmien alkuvaiheessa oli kuitenkin nähtävissä, että sopimuksen 

määrittelemät sanktiot eivät olleet automaattisia vaan Euroopan Neuvostolle 

jätettiin niissä runsaasti harkintavaltaa (The euro zone, 1999, s. 21). Kuten 

viimeaikaiset tapahtumat ovat näyttäneet, koko kasvu- ja vakaussopimuksen 

elinaikana tätä poikkeuksellisten olosuhteiden määrittelyä ei saatu tarkennettua 

vaan maaliskuussa 2005 sopimustekstiä muutettiin. 
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2.2  Maastrichtin sopimuksen määrittelemät ehdot 
 

Jäsenvaltiot sovittavat talouspolitiikkansa yhteen Euroopan Unionin 

valtiovarainministereistä koostuvassa Ecofin-neuvostossa. Ecofin-neuvosto 

laatii määräenemmistöllä ja komission suosituksesta ehdotuksen 

jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan suuntaviivoista. Eurooppa-Neuvosto, 

joka on hallitusten välinen yhteistyöfoorumi, keskustelee Ecofin-neuvoston 

antaman esityksen pohjalta talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista tehtävästä 

päätelmästä. Päätelmän perusteella Euroopan Unionin talouspolitiikan laajat 

suuntaviivat vahvistetaan. (Alho, 2001, s. 9-10) 

 

Talouspoliittiset suositukset kullekin jäsenvaltiolle laaditaan erikseen ottamalla 

huomioon Euroopan Unionin laajat talouspoliittiset suuntaviivat ja kunkin maan 

taloudellinen tilanne. Mailla on siten periaatteessa yksi talouspoliittinen kehikko 

ja tavoitteet, mutta niiden erilaiset taloudelliset rakenteet ja kehitys otetaan 

huomioon arviota annettaessa. (Alho, 2001, s.10) 

 

Euroopan Unionin Neuvosto pyrkii turvaamaan EU-maiden talouspolitiikan 

tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan 

lähentymisen. Tätä tarkoitusta varten Neuvosto valvoo Komission antamien 

kertomusten perusteella jäsenvaltioiden ja yhteisön taloudellista kehitystä sekä 

sitä, onko harjoitettu talouspolitiikka laajojen suuntaviivojen mukaista. Tätä 

varten jäsenvaltiot toimittavat Komissiolle tiedot toteuttamistaan tärkeistä 

talouspoliittisista toimenpiteistä sekä muut tarpeellisina pitämänsä tiedot. (Alho, 

2001, s. 11) 
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Maastrichtin sopimuksen artikla 109j määritteli, miten rahaliiton kolmanteen 

vaiheeseen siirtyminen tapahtui, ja samalla se viittasi niihin kriteereihin, joiden 

toteutumista jäsenmailta kolmanteen vaiheeseen siirtymiseksi edellytettiin. Itse 

sopimus asetti kriteereiksi hintavakauden, julkisen talouden kestävän tilan, Erm-

jäsenyyden ja pitkien korkojen riittävän yhtäläisyyden (Euroopan talousyhteisön 

perustamissopimus, 1993, s. 51-58). 

 

Näitä kriteerejä tarkennettiin seuraavilla konvergenssikriteereillä: 

1. Kansallinen inflaatio saa ylittää kolmen alhaisimman inflaatiomaan 

keskiarvon korkeintaan 1.5 prosenttiyksiköllä viimeisimmän tulkintaa 

edeltävän 12 kuukauden aikana. 

2. Julkisen sektorin budjettialijäämä saa olla korkeintaan 3 prosenttia 

suhteessa markkinahintaiseen kokonaistuotantoon. 

3. Julkisen sektorin bruttovelka ei saa ylittää 60 prosenttia suhteessa 

kokonaistuotantoon. 

4. Jäsenmaan pitää olla normaalissa Erm:n vaihteluvälissä kahden vuoden 

ajan ilman vakavia häiriöitä. 

5. Keskimääräiset pitkät korot saavat ylittää tulkintaa edeltävän 12 kuukauden 

aikana korkeintaan 2 prosenttiyksiköllä keskimääräisen korkotason, joka 

vallitsee enintään kolmessa alhaisimman inflaation maassa (Loikkanen, 

1997, s. 121-122) 

 

Alkutilanteessa voitiin sallia kolmen prosentin rajanylitys budjettialijäämässä, jos 

se oli poikkeuksellista ja väliaikaista ja jos alijäämäsuhde pysyi lähellä 

viitearvoa. Myös siinä tapauksessa rajan ylitys sallittiin, että alijäämäsuhde oli 

laskenut olennaisesti ja jatkuvasti ja tullut lähelle viitearvoa. Julkisen sektorin 

bruttovelan 60 prosentin raju ylitys sallittiin, jos suhde oli pienentynyt riittävästi 

ja lähestyi raja-arvoa tyydyttävällä vauhdilla. Viitearvoissa jätettiinkin 

Neuvostolle tarkoituksellisesti harkinnanvaraa.  

(Hukkinen, 1997, s. 224-228) 
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Konvergenssikriteerien täyttämättä jättämiselle määriteltiin taloudentilaan 

liittyviä helpotuksia. Asetuksessa määriteltiin, että BKT:n supistuminen 

vähintään kahdella prosentilla oli riittävä osoitus taloudellisesta taantumasta. 

Mikäli taantuma oli vähäisempää, jäi jäsenvaltion tehtäväksi taantuman 

vakavuuden osoittaminen. BKT:n supistuminen yli 0.75 prosentilla oli määritelty 

rajaksi, joka saattoi riittää alijäämän anteeksi antamiseen. (Hukkinen, 1997, s. 

224-228) 
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2.3  Sanktiomenettely 

 

Lähentymiskriteerien asettamat rajoitteet jäivät siis voimaan kolmannen vaiheen 

käynnistämisen jälkeenkin. Julkisen talouden arvioinnissa käytetään 

Maastrichtin sopimuksessa kirjattua liiallisen alijäämän periaatetta. Päätöksen 

liiallisesta alijäämän olemassaolosta tekee Ecofin-neuvosto 

määräenemmistöpäätöksellä lähtökohtanaan sopimuksen viitearvot. (Alho, 

2001, s. 13-14) 

 

Ennen päätöksenantoa neuvosto kuulee jäsenvaltiota ja arvioi ko. valtion 

kokonaistilanteen. Jos liiallinen alijäämä on olemassa, neuvosto antaa 

jäsenvaltiolle suosituksia tilanteen korjaamiseksi. Ellei valtio reagoi tilanteeseen, 

neuvostolla on oikeus julkistaa suositukset. Ellei suositusten julkistaminenkaan 

johda valtion osalta korjaaviin toimenpiteisiin, neuvosto voi määrätä 

toimenpiteet, jotka tulee suorittaa alijäämän pienentämiseksi. Neuvostolla on 

myös oikeus määrätä seuraamuksia toimenpiteiden toteuttamatta jättämiselle.  

(Alho, 2001, s. 13-14) 

 

Jos jäsenvaltio ei noudata Ecofin-neuvoston suosituksia, neuvosto voi vaatia 

jäsenvaltiota toteuttamaan määräajassa tarpeellisiksi katsomiaan alijäämää 

pienentäviä toimenpiteitä. Neuvosto voi päättää soveltaa seuraavia 

toimenpiteitä: 

1. Jäsenvaltiota voidaan vatia julkistamaan neuvoston vaatimat lisätiedot 

ennen kun se laskee liikkeelle joukkovelkakirjoja. 

2. Euroopan investointipankkia voidaan pyytää tarkistamaan kyseiseen 

jäsenvaltioon soveltamaansa lainoituspolitiikkaa. 

3. Jäsenvaltiota voidaan vaatia tekemään yhteisölle koroton talletus siksi 

ajaksi, kunnes liiallinen alijäämä on oikaistu. 

4. Jäsenmaille voidaan määrätä sakko. (Alho, 2001, s. 14) 
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Mikäli neuvosto katsoo, että jäsenvaltio ei ole toiminut riittävän tehokkaasti 

alijäämänsä pienentämiseksi, voidaan jäsenvaltio nykyisissä olosuhteissa, 

velvoittaa tekemään Euroopan Unionille koroton talletus. Talletuksen määräksi 

on sovittu 0,2 prosenttia lisättynä kymmenyksellä alijäämäprosentin ja rajan 

erotuksesta. Maksimitalletus on kuitenkin 0,5 prosenttia BKT:stä, joka toteutuu 

kuuden prosentin alijäämällä. Talletus muunnetaan sakoiksi, jos alijäämää ei 

ole oikaistu kahden vuoden kuluessa sen asettamisesta. (Hukkinen, 1997, s. 

224-228)  

 

Alla oleva kuvio 1. selventää viitearvojen seurantajärjestelmää. 
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Kuvio 1. Vakaus- ja kasvusopimuksen viitearvojen  

seurantajärjestelmä (Alho (2001), s. 18) 

Jäsenvaltio latii vuosittaisen vakausohjelmansa 

Jäsenvaltio ei täytä 
vaatimuksia tai on 
liiallisen alijäämän 
vaara. 

 
Komissio 

1. Kertomus 

Talous- ja 
rahoituskomitea2. Lausunto

3. Lausunto

Neuvosto 

Ohjelma 
on 
kunnossa Jos tavoitteita ja sisältöä 

on vahvistettava, 
neuvosto kehoittaa 
jäsenvaltiota 
mukauttamaan

Jos jäsenvaltion 
rahoitusasema 
poikkeaa merkittävästi 
tavoitteesta, neuvosto 
antaa suosituksen 
sopeuttamistoimista ja 
voi julkistaa 
suosituksensa. 

Jäsen
-valtio 
tekee 
korja-
ukset 

Poikkeukselli-
set olosuhteet 
esim. vakava 
taloudellinen 
lama Alijäämää ei 

korjata 
taloudellisen 
tilanteen 
normalisoituessa 

Ei 
poikkeuksellisia 
olosuhteita 

Koroton 
talletus Alijäämä 

korjataan 
taloudellisen 
tilanteen 
normalisoitu-
essa 

Kaikki kunnossa

Alijäämä 
korjataan 

Talletus palautetaan 

Alijäämää ei 
korjata. 

Talletus 
muutetaan 
sakoiksi 
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Äänestettäessä siitä, onko jossakin EU-maassa liiallinen alijäämä, tarvitaan 

Ecofin-neuvostossa 1/3 kokonaisäänimäärästä vastustamaan liiallisen 

alijäämän toteamista. Suurien maiden tapauksessa tarvitaan omien äänien 

lisäksi suhteessa vähemmän muiden maiden ääniä alijäämän toteamisen 

estämiseksi kuin pieninen maiden tapauksessa. Näin ollen suurien maiden on 

helpompi välttää sanktiot. Toinen mahdollisuus sanktioiden välttämiseksi on, 

että jokin riittävän äänimäärän hallitseva ryhmä maita ajautuu sanktiorajalle 

yhtäaikaisesti. Jos niillä on 1/3 äänistä, on niillä myös yhteinen intressi 

äänestää sanktiota vastaan. (Alho, 2001, s. 20-21) 

 

Jonkinlainen uhkakuva on myös se, että budjettialijäämät kasvavat ajan myötä 

mm. väestön ikääntymisen myötä ja useat maat ylittävät sanktiorajan 

samanaikaisesti, ilman että niiden BKT alenee vähintään kahden prosentin 

vuosivauhdilla. Tämä voi heikentää vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuutta 

ja vaikuttaa siten myös rahapolitiikan uskottavuuteen, korkoihin ja euron 

ulkoiseen arvoon. (Alho, 2001, s. 21) 

 

Päätöksenteko alijäämää koskevissa asioissa on moniportainen ja sen 

toteuttamista hankaloittaa se, että alijäämä voidaan todeta joko ennalta tai 

toteutuneesta kehityksestä laskemalla. Tämä antaa luonnollisesti myös tilaa 

poliittisille tulkinnoille. (Hukkinen, 1997, s. 224-228) 

  

Alijäämälle ja velalle asetettujen tavoitteiden tärkein merkitys on kuitenkin siinä, 

että sillä pystytään mahdollisesti ennaltaehkäisemään julkisen talouden 

ongelmia. Seuraamusten sitovuus ja toimintatavat kriteerejä rikottaessa 

puolestaan antavat jämeryyttä kyseisille toimenpiteille.  
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3  Kansallisen finanssipolitiikan luonne  
 

3.1  Finanssipolitiikan asema politiikkavälineenä 

 

Kun Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa liittyi Euroopan talous- ja 

rahaliittoon, rahapoliittisten toimenpiteiden harjoittaminen siirtyi kansallisilta 

keskuspankeilta Euroopan Keskuspankin toteutettavaksi. Kansallisen 

makrotalouspolitiikan toinen keskeinen instrumentti siis poistui. 

Finanssipolitiikka jäi makrotalouspolitiikan harjoittamisen ainoaksi 

instrumentiksi, ja sen merkitys politiikkavälineenä korostui. (Baldwin & Wyplosz, 

2004, s. 381-382) 

 

Finanssipolitiikan suhdanteita tasaava vaikutus kyseenalaistettiin Barron 

Rikchardolaisen ekvivalenssiteorian esittelypaperissa 1974 ja lisäkritiikkinä 

Sargent & Wallace (1981) ”paljastivat” korkean inflaation finanssipoliittiset juuret 

sekä niistä aiheutuvan julkisen talouden epätasapainon. Heijastuksena näistä 

finanssipolitiikkaan kohdistuneista kriittisistä lausunnoista julkisen talouden 

lyhyen aikavälin tasapainon ylläpito jätettiin rahapoliittisten toimenpiteiden 

varaan. Finanssipoliittisilla toimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan vain keskipitkän 

aikavälin rakenteellisiin ongelmiin sekä pitkän aikavälin julkisen talouden 

kestävyyteen. (Brunila, 2002, s. 7.) 

 

Vakaus- ja kasvusopimuksessa määritelty finanssipolitiikan kehys sekä 

finanssipolitiikan toimivuuteen liittyvät säännöt luovat vahvan kuvan 

finanssipolitiikan toimintamahdollisuuksista julkistaloutta vakauttavana 

mekanismina. Ajattelutavan muutos onkin mahdollistanut finanssipolitiikan 

uuden arvonnousun suhdanteita tasaavana politiikkatoimenpiteenä. (Brunila, 

2002, s.7)  
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Yksinkertaisessa keynesiläisessä IS-LM mallissa raha- ja finanssipolitiikka ovat 

lähes substituutteja stabiloitaessa tuotannon ja työllisyyden vaihtelua (Baldwin 

& Wyplosz, 2004, s. 382). Puhuttaessa finanssipolitiikan asemasta 

politiikkavälineenä, ei voida ohittaa makrotalouden perusteorioista Mundell-

Flemming-mallia. Mallin johtopäätöksistä voidaan todeta, että finanssipolitiikan 

tehokkuus korostuu pienen avotalouden tapauksessa, kun pääomaliikkeet ovat 

vapaita ja valuuttakurssi on kiinteä. Finanssipolitiikan tehokkuus on puolestaan 

sitä vähäisempää, mitä täydellisempää on pääoman liikkuvuus kelluvien 

valuuttakurssien tapauksessa. Kelluvien kurssin tapauksessa rahapolitiikan 

merkitys korostuu ja se on äärimmäisen tehokasta. (Heijdra & van der Ploeg, 

2002, s. 265-274) On kuitenkin muistettava että kyseisen malli on 

oppikirjaesitys kaikkine yksinkertaistuksineen, joten reaalimaailman 

finanssipolitiikan toimivuus ja mallin johtopäätökset eivät välttämättä aina 

kohtaa.  

 

Erityisesti finanssipolitiikan toimenpiteillä ei välttämättä saavuteta taloudessa 

niitä lopputuloksia, joita on haluttu. Käytännössä on myös todettu, että 

finanssipolitiikka on epäluotettavampi politiikkatoimenpide ja heikommin 

aktivoitavissa kuin rahapolitiikka.  On myös vaikeampaa arvioida niitä talouden 

muutoksia ja muutosten suuruutta, joita finanssipoliittisilla toimenpiteillä 

aikaansaadaan. (Baldwin & Wyplosz, 2004, s. 382) 

 

Ongelma sekä raha- että finanssipolitiikan toimenpiteiden osalta on se, että ne 

vaikuttavat kulutukseen vahvasti odotusten kautta. Keskuspankki voi 

rahapolitiikan avulla vaikuttaa kulutukseen lyhyen aikajänteen korkomuutoksilla, 

mutta on havaittu, että yksityiseen kulukseen vaikuttaa korkomuutoksia 

merkittävämmin pitkän aikajänteen odotettu kansatalouden rahoitusasema. 

Esim. kulutuksen ja/tai verojen lisääntyminen vaikuttaa suoraan kansantalouden 

budjettitasapainoon muodostaen ylijäämää. Finanssipolitiikan toimenpiteet 

voidaankin yksityistalouksissa tulkita ikään kuin tämän hetken verojen 

keventäminen aiheuttaisi huomisen päivän verojen kiristymisen tai päinvastoin.  

(Baldwin & Wyplosz, 2004, s. 382) 
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Finanssipoliittisten toimenpiteiden aiheuttamat muutokset ovat myös nähtävissä 

hitaasti. Finanssipolitiikka on kuin tankkeri, jonka suuntaa ei ole helppo 

muuttaa. Saattaa jopa käydä niin, että ongelma, johon haetaan ratkaisua 

finanssipolitiikan avulla, on jo poistunut siinä vaiheessa, kun korjaavia 

toimenpiteitä alkaa taloudessa näkyä. Yksinkertaisuudessaan 

makrotalouspolitiikan on kuitenkin tarkoitus olla vastasyklistä- 

laskusuhdanteessa elvyttävää, noususuhdanteessa ylikuumenemista estävää. 

(Baldwin & Wyplosz, 2004, s. 382) 

 

Optimaalista rahapolitiikkaa ja sen talouspoliittisia seurauksia on mallinnettu 

kirjallisuudessa runsaasti, mutta finanssipolitiikan osalta mallinnukset ovat olleet 

sangen yksinkertaisia tai niitä ei ole mallinnettu ollenkaan. Finanssipolitiikan 

sääntöjen osata tutkimustyötä on tehnyt Suomen Pankissa työskentelevä Jukka 

Railavo. (Railavo (2004/20), s.20-21) 

 

Railavon tutkimuksesta voidaan päätellä, että hallituksen määrittelemät 

finanssipolitiikan parametrit ja päämääräarvot vaikuttavat maakohtaisten 

häiriöiden suuruuteen. Mitä korkeammat arvot finanssipolitiikan parametrit sekä 

päämääräarvot saavuttavat, sitä korkeammalla steady-state uralla velka/BKT 

aste on ja inflaation kasvu kiihtyy. Itsestään korjautuvassa mekanismissa 

alijäämäsäännön ollessa kysymyksessä, finanssipolitiikan parametreillä ei ole 

vaikutusta stedy-state veroasteeseen eikä velka/BKT asteeseen. Kasvu 

alijäämäpäämäärissä kasvattaa velka/BKT astetta ja inflaatiota. On kuitenkin 

otettava huomioon, että tavoitellun alijäämäpäämäärän muutoksella on 

suhteellisesti pienempi vaikutus inflaatioon verrattuna sen vaikutukseen 

velka/BKT-asteessa. (Railavo (2004/20), s.20-21)  
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Railavon mukaan finanssipolitiikan ja siihen yhteensopivan rahapolitiikan 

yhteiskäyttö on mahdollista ”ajattomasta” näkökulmasta. Finanssipolitiikan 

parametrit ja tavoitearvot eivät vaikuta siis jatkuvan inflaation olemassaoloon ja 

tuotannon tasoon. Finanssipolitiikka voi olla aktiivista, ja jopa aktiivisen 

rahapolitiikan kanssa yhdessä käytettävä instrumentti, ja silti olla talouden 

tasapainon dynamiikassa johdonmukainen elementti. (Railavo (2004/20), s.20-

21) 
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3.2   Automaattiset vakauttajat 

 

Budjettialijäämä koostuu päätösperäisen politiikan ja automatiikan 

yhteisvaikutuksesta. Ts. alijäämästä osa on kyseisen budjettivuoden 

päätöksistä johtuen ns. päätösperäistä ja osa taas aikaisempiin päätöksiin 

perustuvaa automatiikkaa. Päätösperäisellä finanssipolitiikalla tarkoitetaan 

julkisen sektorin meno- ja tulomenoperusteiden muutoksia budjettivuoden 

aikana. Automatiikassa on kysymys siitä, että taloudellinen kehitys vaikuttaa 

verotuloihin ja julkisiin menoihin, ilman että vero- tai menoperusteisiin tehtäisiin 

muutoksia. Automatiikka liittyy työllistymisen kautta nimenomaan 

progressiivisiin veroihin ja työttömyydestä aiheutuviin menoihin. 

Finanssipolitiikan oikean ”virityksen” ja mitoituksen kannalta tarvitaan tietoa 

finanssipolitiikan käyttäytymisestä ja budjettialijäämiin vaikuttavista 

toimintamekanismeista. Tämän merkitys korostuu edelleen, jos pyritään 

koordinoivaan finanssipolitiikkaan. (Mäki & Viren,1998, s. 8-9)  

 

2000-luvun alkuvuosina ryhdyttiin uudelleenharkitsemaan finanssipolitiikan 

käyttöä talouspolitiikan virityksessä. Tältä pohjalta alettiin harjoittaa 

talouspolitiikkaa, jonka valossa kasvu- ja vakaussopimuksen luomien 

finanssipoliittisten sääntöjen luotettiin toimivan automaattisina vakauttajina, jos 

jäsenmaa oli saavuttanut sopimuksessa edellytetyn keskipitkän aikavälin 

finanssipoliittisen tasapainon. Liimautuminen näihin määriteltyihin arvoihin 

julkisen velan ja alijäämän osalta antavat riittävästi ”hengitystilaa” 

automaattisille vakauttajille toimia siten, että asetettuja rajoja ei rikota. (Brunila, 

2002, s. 7-8). 

 

Yleisesti ottaen automaattisten vakauttajien vaikutus pyrkii kasvamaan julkisen 

sektorin koon kasvaessa, progressiivisen veromallin sekä veropohjan 

suhdanneherkkyyden myötä, tai liian hyviksi määriteltyjen työttömyystukien ja 

tuotannon vaihteluiden aiheuttamien työttömyyspiikkien vaikutuksesta. (Buti & 

van den Noord, 2004, s.13) 
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Maakohtaisten tekijöiden lisäksi talouden avoimuus sekä työvoiman, tuotannon 

ja rahoitusmarkkinoiden joustavuus vaikuttavat automaattisia vakauttajia 

tasoittavasti. Koska finanssipolitiikka toimii sekä kysyntä että tarjontakanavien 

kautta, sillä on merkittävä rooli ja vaikuttavuus erilaisiin shokkeihin vastattaessa. 

Tämä ei koske ainoastaan automaattisten vakauttajien tilannetta vaan myös 

toimittaessa kansallisen finanssipolitiikan ehdoilla. (Buti & van den Noord, 2004, 

s.13) 

 

Voimakkaaseen budjettiautomatiikkaan liittyy myös riskejä. Erityisen 

ongelmallista on, jos taloudessa on kestävyysongelma, jolloin talouskasvun 

merkittävä heikkenemisen seurauksena julkinen talous voi ajautua syveneviin 

budjettialijäämiin ja vaikeaan velkakierteeseen. Tämä on sitä 

todennäköisempää, mitä epäedullisempi on julkisen talouden lähtötilanne. 

Esimerkiksi 1990- luvun alun laman jälkeen EU-mailla on ollut suuria vaikeuksia 

julkisen velan ja budjettialijäämien hallinnassa. (Mäki & Virén, 1998, s. 19) 

 

Brunila, Buti ja Veld ovat tutkineet (2002) suhdanteita tasaavien automaattisten 

vakauttajien tehokkuutta vakaus- ja kasvusopimuksen asettaminen rajojen 

puitteissa. Johtopäätöksenä tutkimuksessaan he ovat todenneet, että 

automaattiset vakauttajat tasaavat suhteellisen tehokkaasti yksityisen 

kulutuksen shokkeja, mutta eivät niinkään yksityisten investointien ja 

vientikysynnän shokkeja. Automaattisten vakauttajien tehokkuus heijastuukin 

näin olen kysyntäpuolen shokkien tasaamiseen, ja ne ovat suureksi osaksi 

tehottomia tarjontapuolen shokkein lievittäjänä. Tarjontapuolen häiriöt vaativat 

ko. tutkimuksen mukaan suhdanteiden tasaamisen sijasta rakenteellista 

sopeutumista. (Brunila, 2002, s. 29) 
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Brunilan tutkimuksen pohjalta finanssipoliittisen suhdanteita tasaavan 

mekanismin käyttö on siis toivottavaa nimenomaan kysyntäshokkien 

tapauksessa sillä sen avulla pystytään sekä sopeuttamaan tuotantoa että 

vaikuttamaan inflaatiovauhtiin. Väliaikaisten tarjontashokkien tapauksessa, 

kuten esimerkiksi öljyn hinnan lyhyen aikavälin heilahtelun vaikutuksesta koko 

euroalueen talouteen tai suuren EU-maan talouteen, voi nousta ristiriita raha- ja 

finanssipoliittisten keinojen käytön välille kokonaistuotannon supistuessa ja 

inflaation kasvaessa. Korkotason täytyy nousta, jotta inflaatio saadaan 

pysymään kurissa samanaikaisesti kun automaattiset vakauttajat pyrkivät 

rajoittamaan tuotannon vähenemistä. Osa automaattisten vakauttajien avulla 

saatavasta tuotannon supistumisen ehkäisystä on toivottavaa, sillä inflaation 

epäedullinen kasvusuunta on lyhytikäinen. Jos tarjontashokki kohdistuu 

ainoastaan pieneen EU-maahan, Suhdannetasausta ei tehdä rahapolitiikan 

avulla, vaan suhdanteiden tasaus tapahtuu finanssipoliittisilla keinoilla siten, 

että se edesauttaa tuotannon tasoittamisessa, mutta aiheuttaa inflaatiopaineita 

kansallisella tasolla vaikuttaen kansallista kilpailukykyä heikentävästi. (Brunila, 

2002, s. 29-30)  

 

Kun talouden kokonaispotentiaali muuttuu pysyvän tarjontashokin (esim. pysyvä 

tuottavuuden muutos teknisen kehityksen kautta, pitkäaikainen reaalipalkkojen 

pudotus, pysyvä kansainvälisen kaupan ehtojen muutos) kautta, tuotannon 

tasoittaminen ei välttämättä ole optimaalinen toimintatapa. Pysyvän shokin 

tapauksessa talouden tulisi liikkua uuteen tasapainoon ja finanssipoliittisilla 

toimenpiteillä voi olla hidastava vaikutus vääjäämättömän rakenteellisen 

muutoksen osalta. Vastakohtaisessa tapauksessa julkiset taloudet, jotka 

pystyvät aikaansaamaan todellisen työmarkkinoiden joustavuuden ja resurssien 

uudelleenallokoinnin, ovat merkittävässä roolissa omaksuessaan uudet 

rakenteelliset talouden olosuhteet. (Brunila, 2002, s. 29-30) 
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Automaattiset vakauttajat ovat siis hyödyllisiä väliaikaisiin shokkeihin 

reagoitaessa vaikka ko. tilanteessa vakauttamisen hintana saattaa olla 

väliaikaisesti korkeampi inflaatio. Pysyvän (pääosin) tarjontashokin tapauksessa 

vahvat automaattiset vakauttajat voivat viivästyttää väistämättömien talouden 

rakenteellisten muutosten sopeutumista. (Brunila, 2002, s. 29-30) 
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3.3  Kansallisen finanssipolitiikan ulkoisvaikutukset 

 

Euroopan Unionin jäsenmaana Suomi on noudattanut yhteistä 

kauppapolitiikkaa jo ennen yhteisen rahan käyttöönottoa. Jäsenyyden vaikutus 

onkin lähinnä kohdistunut Euroopan Unionin sisäisten kaupan esteiden 

poistumiseen. Suomelle jäsenyys onkin merkinnyt kauppapolitiikan kiristymistä 

Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin. Jäsenmaiden keskinäisen riippuvuuden 

vaikutuksesta kansallisen finanssipolitiikan vaikutukset vuotavat myös muihin 

jäsenvaltioihin joko positiivisin tai negatiivisin seurauksin. (Alho, 1997, s. 410) 

 

Keskipitkällä aikavälillä lähellä tasapainoa tai ylijäämäisenä pidettävän julkisen 

sektorin tärkeyttä on perusteltu monella tavalla. Ensinnäkin se estää paluun 

suuriin rakenteellisiin alijäämiin, joita oli monissa EU-maissa ennen Emu-

prosessin alkua. Toiseksi automaattisten vakauttajien toimintamahdollisuudet 

paranevat vakaus- ja kasvusopimuksen asettamissa rajoissa, mikä edistää 

sopeutumista epäsymmetrisiin häiriöihin. Tämä on seurausta siitä, että 

velka/BKT-suhde ja korot ovat alhaisia, jos vakaus- ja kasvusopimusta 

noudatetaan. Kolmanneksi finanssipoliittinen uskottavuus paranee. Neljänneksi 

se helpottaa sopeutumista niihin taloudellisiin vaikutuksiin, joita väestön 

ikääntyminen aiheuttaa. (Alho, 2001, s. 24) 

 

Kansantalouden suhdannevaihtelut heijastuvat tuonnin ja viennin kautta. 

Noususuhdanteessa talouden tuontikysyntä kasvaa aiheuttaen kansainvälisen 

kaupan kasvua. Kansainvälisen kaupan kasvun myötä myös partnerimaan 

talous lähtee nousuun viennin kasvaessa ja tulotason noustessa. 

Heijastusvaikutuksen määrä on sitä vahvempi, mitä enemmän kauppaa 

käydään näiden kahden maan välillä tai mitä suurempi on kauppakumppanina 

oleva maa. Finanssipolitiikan viritystä ajateltaessa, on huomioitava kummakin 

maan suhdannetilanne sekä molempien maiden suhdannetta korjaavat 

toimenpiteet. Esimerkiksi, jos kumpikin maa laskusuhdanteen aikana jättää 

huomioimatta naapurimaan finanssipoliittisen ekspansion, yhteisvaikutus voi 

olla liian suuri, kun kumpikin talous vetää toisen mukanaan ylös 

laskusuhdanteesta. (Baldwin & Wyplosz, 2004, s. 385) 
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Avoimella alueella myös pääomat liikkuvat vapaasti. Suuret budjettivajeet 

saattavat nostaa yleistä korkotasoa seurauksenaan investointien syrjäytyminen. 

Korkojen kohoaminen tietyn maan budjettivajeen suuruuden vuoksi voi 

aiheuttaa kitkaa jäsenmaiden välille ja Euroopan Keskuspankkiin kohdistua 

paineita höllentää rahapolitiikkaansa. Toisaalta kohtuuttoman suuri osa muun 

”paremmin asiansa hoitaneen” euroalueen säästöistä saattaisi ohjautua suuren 

budjettivajeen omaavan maan rahoittamiseen. (Alho,1997, s. 410-411) 

 

Finanssipoliittinen ekspansio lisää julkista velkaantumista ja vähentää julkista 

säästämistä (Baldwin & Wyplosz, s. 385). Rahaliitossa yksittäisen 

kansantalouden velkaantuminen ei aiheuta markkinoille heti paineita 

devalvaatioon ja näin ollen devalvoitumispaineen poistuessa jäsenvaltioiden 

lainanotto saattaa muuttua harkitsemattomaksi. Tämän lisäksi rahaliitossa on 

poistunut valuuttakurssien heikentymisen uhasta kertova riskilisä. (Talous- ja 

rahaliitto, 1996, s. 26) 

 

Kansallisella tasolla budjettialijäämän rahoittaminen veroja korottamalla on 

poissuljettu vaihtoehto, sillä sekä yritykset että jonkin verran myös työntekijät 

tulevat siirtymään korkeamman verotuksen maista matalamman verotuksen 

maihin. (Talous ja rahaliitto, 1996, s. 26) 

 

Kun valtiot siirtyivät käyttämään samaa rahaa, vaihtotaseen perinteinen käyttö 

kotimaisen valuutan kysyntää ja tarjontaa mittaavassa ominaisuudessa poistui. 

Tämä lisää yksittäisen valtion näkökulmasta finanssipoliittista liikkumavaraa 

koska vaihtotaseen alijäämä lyhyellä tähtäyksellä ei tule olemaan välittömästi 

akuutti ongelma. (Talous- ja rahaliitto, 1996, s. 26) 
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Edellä mainittujen syiden perusteella katsottiin olevan aiheellista taata 

jäsenmaiden finanssipoliittinen kurinalaisuus lainsäädännöllä. Lainsäädännön 

perustella velanotto keskuspankista on kielletty ja valtioiden on hankittava 

lainansa rahoitusmarkkinoilta samaan tapaan kuten yksityishenkilöidenkin. 

Myöskään Euroopan Unioni tai muut jäsenvaltiot eivät saa ottaa vastuulleen 

minkään Unionin jäsenmaan sitoumuksia. (Talous- ja rahaliitto, 1996, s. 26-27) 

 

Kurinalaisuus on tiukka, jotta uskottavuus markkinoilla säilyy. Ajatuksena on, 

että mikäli jokin yksittäinen valtio joutuu rahoituskriisiin, muut jäsenvaltiot tai 

yhteisö eivät tule apuun. Kriisin välttämiseksi rahoittajien tulee kiristää 

rahoitustaan ja nostaa maalle tarjottavien luottojen riskilisää heti, jos on 

havaittavissa merkkejä alkavasta rahoituskriisistä (markkinakuria tehostava no-

bail-out-määräys) (Alho, 2001, s.13).    

 

Yhteinen rahapolitiikka on kuitenkin ongelmallista. Yksittäisen maan ongelmia ei 

pystytä ottamaan huomioon vaan kokonaisuus ratkaisee. Näin ollen, niin kauan 

kun talouskehitys on samansuuntaista kaikissa Euroopan maissa, ei tule 

olemaan ongelmia. Selvää kuitenkin on, että Euroopan alueella tulee olemaan 

sellaisia talouden häiriöitä, jotka eivät koske samalla tavalla jokaista maata. 

Tällaisiin epäsymmetrisiin häiriöihin sopeutumisessa tarvitaan finanssipoliittisia 

toimenpiteitä. Yhteinen raha parantaa kansallisen finanssipolitiikan 

toimintamahdollisuuksia, mutta siihen liittyy vaara. Jos kaikki rahaunionin 

jäsenet pyrkivät ratkaisemaan taloudelliset ongelmansa harjoittamalla 

piittaamatonta, paisuviin alijäämiin johtavaa inflatorista talouspolitiikkaa, 

valuutan vakaus horjuu. (Talous- ja rahaliito, 1996, s 29 )  
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Mahdollisen inflatorisen talouspolitiikan kustannukset siirtyvät 

ulkoisvaikutuksina koko talous- ja rahaliiton kannettavaksi. Kysymyksessä on 

talouspolitiikan koordinoinnin ongelma, jota on vaikea ratkaista Euroopan 

Unionin nykyisin päätöksentekorakentein. Unionin federalististen piirteiden 

vahvistuminen on tältä pohjalta mahdollista. Monet niistä, jotka eivät pidä 

tällaista kehitystä toivottavana, ehdottivatkin hajautetumpia malleja 

finanssipolitiikan koordinoimiseksi. Heidän mukaansa konvergenssikriteerejä ei 

olisi tarvittu, vaan pelkästään se, ettei Euroopan Keskuspankki lunasta pahasti 

velkaantuvan maan obligaatioita, aikaansaisi luottoriskin, joka näkyisi niiden 

luottovaatimuksissa. Tällaisia markkinaehtoisia finanssipolitiikan rajoitteita 

voitaisiin vieläkin tehostaa erilaisin järjestelyin, esimerkiksi sitomalla yksittäisen 

valtion jäsenmaksu sen velkaantumiseen. (Loikkanen, 1997, s. 383-384) 

 

Euroalueen maat ovat erilasia rakenteeltaan, talouden avoimuudeltaan ja 

keskinäisiltä talouden sitoumuksiltaan, joten epäsymmetristen häiriöiden 

mahdollisuus kasvaa. Yleisesti puhutaan maakohtaisista epäsymmetrisistä 

häiriöistä, mutta todellisuudessa nämä häiriöt koskettavat pikemminkin jotakin 

aluetta maan sisällä kuin koko maata. EU-maiden kansalliset tuotantorakenteet 

ovat yhdenmukaisempia kuin alueiden väliset tuotantorakenteet. Myös 

työttömyyden osalta on kansallisella tasolla vähemmän eroja kuin maan sisällä 

alueellisesti. Epäsymmetrisiin häiriöihin vastattaessa on reagoitava 

finanssipolitiikan keinoin sekä työmarkkinoiden sopeutumisen kautta. Tässä 

suhteessa työmarkkinoiden merkitys on korostunut aiempaa enemmän. 

Perinteisesti euroalueella työvoiman liikkuvuus on ollut vähäistä eikä suuria 

muutoksia asiassa ole vielä odotettavissa, joten myös kansallisten 

työmarkkinoiden on joustettava maan rajojen sisäpuolella. (Alho, 2001, s. 63-

64) 
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Pitkällä tähtäyksellä talouden sopeutumisedellytyksiin voidaan vaikuttaa 

rakennepolitiikan avulla. Palkkamekanismien merkitys tulee kasvamaan 

suhdanteita tasoittavina tekijöinä tulevaisuudessa. Toisaalta EU-lainsäädännön 

puitteissa rajoitetaan toimenpiteitä, joita voidaan käyttää häiriöihin 

sopeuttamisessa ja tämä omalta osaltaan kaventaa sopeutumismahdollisuuksia 

talouden eri tilanteissa. Julkisen talouden alijäämäkriteerien yläraja edellyttää, 

että valtiolla ei ole kovin suurta rakenteellista alijäämää (alijäämä, josta on 

poistettu suhdanteiden vaikutus verotuloihin ja julkisiin menoihin). Jos 

finanssipolitiikan liikkumavaraa on rakenteellisen alijäämän vuoksi jo täytetty, 

täytyy veroja kiristää ja julkisia menoja supistaa laskusuhdanteen vallitessa, 

jotta yläraja ei ylittyisi. Suhdannevaihteluita tulisi siis vahvistaa 

finanssipoliittisilla toimenpiteillä. Suhdanteiden vahvistamistarpeeseen 

vaikuttavat finanssipolitiikan kansallinen liikkumavara, Neuvoston suopeus 

alijäämätilanteissa sekä suhdannevaihteluiden voimakkuus. Todellisuutta 

kuitenkin on, että pieni maa tarvitsee enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa 

kuin suurempi maa. (Loikkanen, 1996, s. 364-365). 

 

Ongelmaksi voidaan nähdä myös konvergenssikriteerit. Ennalta asetetut rajat 

voivat olla samanaikaisesti sekä liian tiukkoja että liian väljiä. Ne saattavat toisin 

sanoen estää riittävän tehokkaan finanssipolitiikan poikkeuksellisen voimakkaan 

suhdannehäiriön tapauksessa. Toisaalta on myös vaikea estää sitä, että jokin 

maa jäseneksi päästyään heittäytyy täysin piittaamattomaksi ja jättää yhteisesti 

sovitut pelisäännöt noudattamatta (Loikkanen, 1996, s. 384). 
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3.4   Finanssipolitiikan koordinointi euroalueella 
 

Kun lähestyttiin yhteisen rahan käyttöönoton hetkeä, loppujakson tärkeimmäksi 

kysymykseksi nousi se, kuinka moni maa kokonaan täytti jäsenyydelle asetetut 

kriteerit. Käynnistymisvaiheessa jäsenmaiden finanssipolitiikan 

yhteensovittaminen Maastrichtin sopimuksen viitearvojen kanssa osoittautui 

ongelmalliseksi. Julkisen talouden tila oli monessa maassa heikko rahaliittoa 

käynnistettäessä, ja vähäinen taloudellinen kasvu oli estänyt budjettitasapainon 

vahvistumisen ennen rahaliittoon liittymistä. (Talous- ja rahaliitto, 1996, s. 14-

16).  

 

Jos talouspolitiikka yhdessä maassa ei vaikuta mitenkään toisen maan 

taloudelliseen tilanteeseen, ei politiikan koordinaatiolle ole tarvetta. Kyseisessä 

tilanteessa koordinaatio olisi jopa haitallista, sillä koordinaatio merkitsee sitä, 

että päätöksenteossa otetaan huomioon myös toisen maan taloudellinen 

tilanne. (Alho, 2001, s.66) 

 

Finanssipolitiikan koordinaatiolle voidaan asettaa seuraavat ehdot: 

1. Talouksien suhdannekäyttäytymisen ja sokkien luonteen tulisi olla 

samanlaisia 

2. Vero- ja tulonsiirtojärjestelmien sekä näin ollen myös budjettiprosessien tulisi 

olla samankaltaisia. 

3. Talousennusteiden tulisi olla luotettavia tai niiden antama informaatio 

yhdenmukaista. 

4. Eri mailla tulisi olla yhteinen politiikkanäkemys ja yhteisymmärrys 

politiikkatoimenpiteistä. 

5. Finanssipolitiikasta aiheutuvien vaikutuksien tulisi olla suhteellisen 

samankaltaisia ja ennustettavissa. 

6. Koordinoidun politiikan vaikuttavuuden tulisi olla voimakkaampaa kuin ei-

koordinoidun politiikan vaikutuksen. (Virén, 1999, s.7)  

 

 

 



 29

Jos talouden suhdannevaihtelut ovat riippumattomia toisistaan eli 

kokonaistuotannon vaihtelut noudattavat eri kaavaa, ei synny tarvetta 

talouspolitiikan koordinaatioon.  Eli jos tuotantoshokit ovat täysin maakohtaisia,  

tulee myös politiikkatoimenpiteiden olla maakohtaisia. Sitä vastoin, jos 

tuotantoshokit ovat yhteisiä eri maille, niin politiikkakoordinaation tarpeellisuus 

kasvaa. (Evidence from the final secretary, 2004, s. 12) 

 

Finanssipolitiikan koordinaation kannalta syntyy ongelmia, jos vero- ja 

tulonsiirtojärjestelmät ovat hyvin erilaisia verotuksen progressiivisuuden, 

sosiaaliturvan indeksoinnin, etuuksien saantiehtojen tai muiden tekijöiden 

suhteen. Julkisen sektorin budjettialijäämien suhdannekäyttäytyminen on 

tuolloin hyvin erilaista, minkä vuoksi julkisen talouden tilan arviointi tulee 

hankalaksi. (Mäki & Virén, 1998, s.3) 

 

Systemaattisen koordinoidun finanssipolitiikan harjoittamiseen vaikuttaa 

suuressa määrin myös talousennusteiden luotettavuus. Jos kokonaistuotannon 

muutosta kuvaavat ennusteet ovat täysin riippumattomia toteutuneesta 

kehityksestä, ja jos ennustevirheet eivät korreloi maiden välillä, voi 

talouspolitiikan koordinaatio epäonnistua ponnisteluista huolimatta. (Mäki & 

Virén, 1998, s. 3)  

 

Teoreettisella tasolla on todistettavissa, että finanssipolitiikan koordinaatio 

kannattaa ja hajautettu politiikka on tehotonta. (Canzoneri and Gray (1985), 

Buiter and Marston (1985) ja Sachs (1984)). Finanssipolitiikan koordinaation 

tehottomuuden näkökulmaa edustaa Rogoff (1985). On syytä muistaa, että 

teoreettinen todistelu ja käytännön politiikkatoimenpiteet harvemmin kohtaavat 

toisiaan sellaisenaan ja teoriasta saattaa olla pitkä matka todellisuuteen. 

Käytettävissä on hyvin vähän tutkimustietoa siitä, missä määrin politiikan 

koordinaatio yleensä on mahdollista ja kuinka suuria etuja politiikan 

koordinaatiolla saavutettaisiin. (Mäki & Virén, 1998, s. 1) 
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Maastrichtin sopimus velvoittaa jäsenmailtaan budjettikuria. Euroopan Unionin 

budjetin pienuus ja toisaalta omaksuttu budjettikäytäntö eivät mahdollista 

suhdanteita tasaavan Euroopan Unionin tasolle keskitetyn budjettipolitiikan 

harjoittamista. Finanssipolitiikan koordinaatio ei millään tavoin aseta ehtoja 

julkisen sektorin tulo- ja menojärjestelmien toiminnalle. Verotuksen tasosta ja 

rakenteesta päättämien on kunkin jäsenmaan oma asia ja sama koskee myös 

julkisen talouden menojärjestelmiä siten, että kukin jäsenmaa päättää itse niin 

etuuksien tasosta, niiden määräytymisperusteista ja siitä, minkälaista 

hyvinvointimallia kukin maa katsoo itselleen parhaimmaksi soveltaa. (Mäki & 

Virén, 1998, s.6-8) 

 

Suhdannetekijöiden vaikutus budjettialijäämiin ja julkiseen talouteen riippuu 

siitä, kuinka helposti kansantalous reagoi ulkopuolelta tuleviin kasvuhäiriöihin ja 

toisaalta myös siitä, kuinka paljon julkisen sektorin tulo- ja menojärjestelmiin 

sisältyy automaattisia vakautusmekanismeja.  Tässä suhteessa maiden väliset 

erot ovat suuria. Toisaalta automatiikan merkitys on julkisen sektorin koon 

kasvun myötä lisääntynyt useimmissa EU-maissa. (Kiander & Virén, 1998, s. 4-

5) 

 

Kiander ja Virèn laskivat tutkimuksessaan budjettialijäämien joustot ajanjaksolta 

1960 - 96, joiden pohjalta he määrittelivät ne kriittiset arvot BKT:n 

reaalikasvulle, jolla julkisen sektorin 3 %:n alijäämäkriteeri vielä täyttyisi ja 

vältyttäisiin vakaus– ja kasvusopimuksen mukaisilta sanktioilta. (Kiander & 

Virén, 1998, s. 9-11) 

 

Alla olevassa kuvassa 2. on esitetty BKT:n kasvua kuvaavien järjestyslukujen 

lisäksi julkisen talouden nykytilaa kuvaava budjettialijäämän BKT-osuus. Ko. 

osuus havainnollistaa hyvin eri maiden edellytyksiä selviytyä 3 %:n 

alijäämäkriteeristä.  (Kiander & Virén, 1998, s. 9-11) 
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Kuva 2. Budjettialijääminen joustot (Kiander & Virén, 1998, s. 27) 

 

Kuten kuvasta 2 voidaan havaita, Kreikka, Espanja, Italia, Portugali ja Iso-

Britannia ovat maita, joissa Maastrichtin alijäämäkriteereistä selviytyminen 

edellyttää erityisen voimakasta BKT:n kasvua. Vastakohdan muodostavat 

Sveitsi, Tanska, Norja ja Suomi. Näillä mailla näyttäisi olevan hyvät 

mahdollisuudet selviytyä alijäämäkriteereistä. (Kiander & Virén, 1998, s. 9-11) 

 

Kasvu- ja vakaussopimuksen etuna voidaankin pitää sitä, että vakaan julkisen 

talouden oloissa paine yksityisten investointien syrjäytymiseen vähenee. Tämä 

luo suotuisat olosuhteet talouden kasvulle. Käänteisesti suotuisan kasvun ja 

matalan inflaation saavuttaminen edellyttää matalaa julkista velkaantumista. 

Kärjistyksenä voitaisiin kuitenkin ajatella, että julkiset alijäämät eivät ole 

seurausta yksityissektorin vajaakysynnästä vaan poliittisen päätöksenteon 

tulosta. Kasvu- ja vakaussopimus olisikin näin ollen enemmän poliittinen kuin 

talouspoliittinen sopimus. (Alho, 2001, s. 81-82) 
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3.5  Erot finanssipoliittisissa toimintaympäristössä 

 

Finanssipolitiikan koordinoinnin tarve ja onnistuminen riippuvat suurelta määrin 

toimintaympäristöstä. Samankaltaiset toimintaympäristöt eri Euroopan maissa 

luovat hyvät edellytykset finanssipolitiikan koordinoinnille. Keskinäisen 

vuorovaikutuksen määrä ja talouteen vaikuttavien shokkien luonne vaikuttavat 

myös koordinoinnin tarpeeseen. Maiden väliset erot ovat suuria niin 

institutionaalisten kuin myös makrotalouteen liittyvien tekijöiden osalta. Parempi 

finanssipolitiikan koordinaatio edellyttääkin taustalla olevien 

toimintajärjestelmien (vero- ja menojärjestelmät) harmonisointia. Mikäli näin ei 

tehdä, finanssipolitiikan koordinaatio voi epäonnistua, politiikan 

koordinaatioponnisteluista huolimatta. Myös raha- ja finanssipolitiikan ”policy-

mix”:n näkökulmasta eri maiden finanssipolitiikan käyttäytymisvaikutusten 

tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. (Mäki & Virén, 1998, s. 5-6) 

 

Finanssipolitiikkaa koordinoitaessa tulee tuntea tarkemmin taloustilanteen syklin 

vaihe, budjettiautomatiikan merkitys sekä talouspolitiikan eri instrumenttien 

käytön vaikutukset. Mikäli finanssipolitiikkaa tullaan koordinoimaan 

euroalueella, kansallisessa finanssipolitiikassa tehtävien päätösten vaikutusten 

tunteminen ja muiden maiden finanssipoliittisten päätösten suunta on 

selvitettävä. Finanssipolitiikan toimia mitoitettaessa joudutaankin ottamaan 

kantaa mm. maan lainasaantimahdollisuuksiin, velanhoitokustannuksiin sekä 

näiden toimenpiteiden inflatorisiin vaikutuksiin. (Virén, 1999, s. 6) 

 

Mäki ja Virèn kiinnittävät omassa tutkimuksessaan huomiota maiden välisiä 

eroja koordinoivan finanssipolitiikan edellytyksiin ja toisaalta koko talouden ja 

erityisesti julkisen sektorin suhdannekäyttäytymiseen. Tutkimuksessa pohditaan 

myös sitä, mistä mahdolliset puutteet politiikan koordinaatiossa saattavat 

johtua. Tarkastelun kohteena onkin näin ollen kaikki tärkeimmät julkisen 

sektorin tulo- ja menokomponentit ja niiden riippuvuudet suhdannekehityksestä, 

finanssipolitiikan automatiikkaan ja päätösperäisiin toimiin liittyvät 

budjettialijäämät sekä kokonaistaloudellisiin ennusteisiin liittyvät systemaattiset 

virheet. (Mäki & Virén, 1998 ) 
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Kyseisessä tutkimuksessa käsiteltiin mm. kansallisen finanssipolitiikan 

tehokkuutta eli finanssipolitiikan vaikutusta talouden aktiviteetteihin. Tulosten 

valossa oletukset suurista maiden välisistä eroista finanssipolitiikan 

tehokkuudesta osoittautuivat oikeiksi.  Yhteenvetona voidaan sanoa, että 

tehokkainta finanssipolitiikkaa harjoitetaan anglosaksisissa maissa ja Läntisen 

Euroopan maista Saksassa, Irlannissa, Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa. 

Toiseen ääripäähän sijoittuvat Espanja, Kreikka, Tanska, Ruotsi, Ranska ja 

Alankomaat. Suomi sijoittuu kyseisessä vertailussa EU-maiden joukossa 

hieman keskitason yläpuolelle. (Mäki & Virén, 1998, s. 13). 

 

On perusteltua olettaa, että finanssipolitiikkaa viritetään ja mitoitetaan 

taloudellisesta kehityksestä tehtävien ennusteiden mukaisesti. Jos kuitenkin 

BKT:n kasvua koskevat ennusteet ovat epäluotettavia, voi se olla selitys 

finanssipolitiikan koordinaation vähäisyydelle. Ei ole poikkeuksellista se, että 

esim. korkeasuhdanteessa ennakoidaan virheellisesti talouden käännettä ja 

finanssipolitiikka viritetään elvyttäväksi. Näistä tapauksista löytyy käytännön 

esimerkkejä Suomenkin finanssipolitiikan historiasta. (Mäki & Virén, 1998, s.10-

12) 

 

Kun tarkastellaan maiden välisiä korrelaatioita BKT:n muutosten suhteen ts. 

sitä, miten paljon kokonaistuotannon vaihtelut noudattavat samaa kaavaa 

havaitaan, että samankaltaisuudet eivät ole kovin voimakkaita. Kuva 3. 

selventää asiaa. (Mäki & Virén, 1998, s. 5) 
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Kuva 3. BKT:n muutosten maiden välisten korrelaatioiden frekvenssijakauma 

OECD-maissa 1962-1995. (Mäki & Virén, 1998, s. 25). 

 

Tarkasteltaessa maita, joiden korrelaatiokerroin on korkea (>.60), Ranska, 

Alankomaat ja Belgia erottuvat selvästi omaksi ryhmäkseen. Noin puolella 

OECD-maista korrelaatiokerroin näiden maiden kanssa ylittää 0.60 rajan. 

Suomella ainoa korkea korrelaatiokerroin on Ruotsin kanssa (0.75), mikä 

osoittaa, että näiden maiden suhdannevaihtelut ovat suhteellisen 

samankaltaisia. (Mäki & Virén , 1998, s. 6) 

 

Tarkasteltaessa maita, joissa korrelaatiokerroin on alhainen (< 0.03), Irlanti, 

Islanti ja Norja erottuvat muista maista selkeästi omaksi ryhmäkseen. Näiden 

maiden suhdannekäyttäytyminen onkin siis muihin maihin verrattuna erilaisinta. 

Selvästi näiden maiden jälkeen tulevat Suomi, Itävalta ja Saksa.  Myös 

kokonaistuotannon yhteisvaihtelua ja maakohtaista vaihtelua tarkasteltaessa 

Euroopan Unionin sisällä, näyttäisi EU-maiden välillä olevan huomattavia eroja 

kokonaistuotannon shokkien suhteen. Suomessa tuotannon vaihtelua 

dominoivat nimenomaisesti maakohtaiset shokit. (Mäki- Virén, 1998, s. 6) 
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Myös työmarkkinoiden suhteen EU-maissa on huomattavia eroja. Korkea 

työttömyys ja hyvä korvaustaso luonnollisesti heijastuvat julkisten menojen 

tasoon ja rakenteeseen ja siten vaikuttavat julkisen talouden 

sopeutumismahdollisuuksiin. (Mäki & Virén, 1998, s. 6) 

 

Toisaalta taas julkisen talouden rakenne-erot liittyvät julkisen sektorin kokoon 

mm. siten, että kotitalouksille menevät tulonsiirrot, elinkeinotuet ja välitön 

verotus korreloivat voimakkaasti julkisen sektorin koon kanssa. Suurten 

julkisten sektorin maissa tulonsiirtojen ja elinkeinotukien kansantuoteosuudet 

ovat korkeita ja menotaloutta rahoitetaan muita maita suuremmassa määrin 

välittömillä veroilla. (Mäki & Virén,1998, s. 7) 

 

Finanssipolitiikan liikkumavara riippuu luonnollisesti myös julkisen 

velkaantumisen tasosta. Korkean julkisen velan taso saattaa 

matalasuhdanteessa aiheuttaa vaikeasti ratkaistavan velkakierteen ja 

finanssipolitiikan kestävyysongelman. Epästabiloiva vaikutus voimistuu, jos 

lähtötilanteessa julkisen talouden rahoitusalijäämä on suuri, julkisen sektorin 

menot ovat korkealla tasolla ja julkisessa meno- ja tulotaloudessa on vahva 

automatiikka. Julkisen talouden rahoitusalijäämäisyys onkin nimenomaan EU-

maiden ongelma. (Mäki & Virén, 1998, s. 7) 

 

Mäen ja Virénin tarkastelu antaa viitteitä siitä, että finanssipolitiikkaa ei ole 

koordinoitu sillä tavoin, että finanssipolitiikassa olisi havaittavissa minkäänlaista 

yhtenäistä linjaa. Suhdannekehityksen samankaltaisuudet olisivat edellyttäneen 

kyseisenä ajanjaksona suurempaa koordinaatiota. Lukuisissa tapauksissa 

päätösperäinen finanssipolitiikka on ollut epäsymmetristä. (Mäki & Virén, 1998, 

s. 21-22) 
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Systemaattinen finanssipolitiikan hoito riippuu myös kriittisesti ajankohtaisten 

ennusteiden saatavuudesta. Mikäli ennustevirheet eivät korreloi eri maiden 

välillä, politiikkakoordinaatio voi heikentyä vaikkakin maa noudattaisi yhteisesti 

sovittuja politiikkatoimenpiteitä. Ongelma ei ilmene ainoastaan talouden tilaa 

arvioitaessa vaan myös arvioitaessa rahoitusasemaa tällä hetkellä ja 

tulevaisuudessa. (Virén, 1999, s. 8)  

 

Kysymys poliittisista päämääristä on vaikea sillä käytännössä on vaikea löytää 

sovittua tasoa ekonomistien ja politiikan varsinaisten tekijöiden mielipiteiden 

välille poliittisen aktivismin ja oikeanlaisen politiikan osalta. Finanssipolitiikka ja 

yleensäkin talouspolitiikka on onnistunutta vain, kun politiikan harjoittaminen 

vaikuttaa toivotulla tavalla kokonaiskysyntään.  Mikäli koordinoimattoman ja 

koordinoidun finanssipolitiikan vaikutus on sama, koordinointia ei 

tulevaisuudessakaan tarvita. Todellisuudessahan on kuitenkin kysymys 

vuotoefektin käytännön hyödyllisyydestä ja annetusta informaatiosta, joiden 

avulla katsottuna on epätodennäköistä, että koordinoidun ja koordinoimattoman 

politiikan vaikutukset olisivat samat. (Virén, 1999, s.9)  
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      4  Vakaus- ja kasvusopimuksen tulevaisuus  
  

4.1  Fiskaali federalsimi 
 

Jäsenmaiden harjoittama finanssipolitiikka pyrkii täyttämään ne tavoitteet, jotka 

sille on kansallisella tasolla asetettu eli lähinnä julkisten palveluiden tuottamisen 

ja tulonsiirrot kussakin maassa. Kuten edellä jo todettiin, epäsymmetrisiin 

häiriöihin on vastattava lähinnä finanssipolitiikan ja työmarkkinoiden sisäisen 

sopeutumisen kautta. On myös toinen mahdollisuus vastata epäsymmetrisiin 

häiriöihin. Euroalueelle voitaisiin rakentaa fiskaalisen federalismin rakenteet, 

jotka tasaisivat alueiden ja maiden välisiä eroja tulonsiirtojen avulla. (Alho, 

2001, s. 60-61) 

 

Usein katsotaan, että Emu oli suuri askel syvenevän integraation suuntaan, 

mikä tulevaisuudessa edellyttää myös poliittista liittoa ja sen mukana 

liittovaltiota. Totta on että EU-kehityksessä laajeneminen saattaa jatkossa 

aiheuttaa myös integraation syvenemisen ainakin joillakin osa-alueilla. 

Suuressa valtiossa monet kansallisvaltion ja julkisen talouden ylläpitämiseen 

liittyvät kiinteät kustannukset pystytään jakamaan suuremmalle määrälle 

ihmisiä. Samoin suuri valtio voi saada paremmin aikaan yhteiset markkinat, joita 

voidaan hyödyntää yhteisin pelisäännöin. Toisaalta suuren valtion riskinä ovat 

kansalaisten näkökulmasta valtion tekemät mahdollisesti epäedulliset 

päätökset. Heterogeenisuuden aste suuressa valtiossa kasvaa ja sitä kautta 

erot julkisen kulutuksen, tulonsiirtojen ja tulontasauksen suhteen poikkeavat eri 

maiden välillä. Ongelmaksi suuren maan osalta saattaisi muodostua se, että 

yhdellä yhtenäisellä politiikalla ei ole helppo tyydyttää toisistaan poikkeavia 

tarpeita, ja ongelmat politiikkojen koordinoinnissa tulisivat kasvamaan. (Alho, 

2001, s. 125-126) 
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Nykyisellä Euroopan Unionin rakenteella ongelmaksi nousee päätöksenteon 

tehottomuus, mutta toisaalta riski joutua kohtaamaan jäsenmaalle 

epämiellyttäviä päätöksiä on suhteellisen vähäinen, koska päätöksenteko on 

rajatusti ylikansallisella tasolla ja se on myös hajautettu subsidiariteetin 

perusteella. Euroopan Unionin itälaajenemisen myötä on huomioitava, että sekä 

tehottomuus että heterogeenisuus tulevat edelleen kasvamaan, joten 

liittovaltiokehitys on yksi ratkaisu mahdollisien ongelmien ehkäisemiseksi. (Alho, 

2001, s. 126) 

 

Keskitetyssä liittovaltiossa eri politiikkalohkot kuuluvat lähtökohtaisesti 

keskushallinnon toimivaltaan vaikka osa niistä saattaa olla delegoitu alemman 

tason toimijoille. ”Fiskaalissa Unionissa” erityisesti verotuksesta päättäminen 

siirrettäisiin kohti unionitasoa niin, että esim. sen harmonisointi toteutettaisiin 

tietyiltä osin. Tämän lisäksi yhteisötason verotus ja tulonsiirrot tulisivat 

koskemaan myös kotitalouksia. Sen sijaan julkisten palveluiden tuottaminen 

tapahtuisi edelleen hajautetusti jäsenmaissa sekä alue- että paikallistasolla. 

(Alho, 2001, s. 127) 

 

Rahaliitossa ja liittovaltiossa on tyypillisesti myös alueellinen 

vaikutusmekanismi. Jos alueet joutuvat tuotantoa ja tuloja alentavan kielteisen 

häiriön kohteeksi (epäsymmetrinen häiriö), niiden tilannetta tasataan 

tulonsiirroin suhteessa muihin alueisiin. Suurissa maissa, jotka muodostavat 

luontaisesti suuremmat markkinat, tuotantotoiminta on alueellisesti enemmän 

erikoistunutta kuin pienemmissä maissa. Tällöin niiden alueellinen 

haavoittuvuus on huomattavasti suurempi, joten liittovaltiolla on intressi saada 

kyseinen shokki vaimennettua. Pieni maa joutunee yksin kantamaan vastuun 

sitä kohtaavasta epäsymmetrisestä häiriöstä sillä häiriö koskettaa usein vain 

pientä osaa koko euroalueesta, jolloin liittovaltiotasolla ei ole välttämättä 

intressiä vaimentaa shokkia. (Alho, 2001, s. 128-129) 
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4.2  Vakuutusjärjestelmät 
 

Fiskaalin federalismin toiminnan suhteen tulee tehdä ero sen mukaan, miten 

järjestelmä toimii 1) vakuutusmekanismina ja 2) tulontasaajana. Eli kuinka 

liittovaltio korvaa osan yksittäisen alueen kohtaamasta tilapäisestä kielteistä 

shokista ja kuinka liittovaltio tasoittaa alueiden välillä olevia pysyväisluonteisia 

tulotasoeroja. Kelzer ja von Hagen (2000) selvittivät eri empiiristen tutkimusten 

kautta fiskaalin federalsimin tasoittavaa vaikutusta lähinnä koskien USA:ta. 

Tulokseksi saatiin, että USAn järjestelmä tasoittaa huomattavan osan, eli 30-40 

prosenttia, shokista. (Alho, 2001, s. 130) 

 

Fatás (1998) korosti puolestaan omassa tutkimuksessaan, että on tehtävä 

selkeä ero alueiden yli tapahtuvan vakuuttamisen ja finanssipolitiikan 

harjoittaman intertemporaalisen tasoittamisen välillä. Fatásin mukaan, koko 

liittovaltion budjettiin tulee vaje, jos jokin maa tai alue joutuu epäsymmetrisen 

shokin kohteeksi.  Myös shokin kohteeksi joutuneelta maalta tullaan keräämään 

jatkossa lisää veroja liittovaltion budjetin tasapainottamiseksi, mikä vähentää 

finanssipolitiikan tehoa. Fatás katsoo, että vakuuttamisen suuruuden tulisi olla 

vain noin 10 prosenttia shokin määrästä. Lopun shokkiosuuden tasoittamiseksi 

jää tavanomainen stabilisaatiopolitiikka, joka myös EU-tasolla on edelleen 

mahdollinen. Kuitenkin vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa liikkumavara 

pienenee ja voi olla, että silloin fiskaalin federalismin tarve kasvaa. (Alho, 2001, 

s. 131) 

 

Epävarmuutta sen sijaan on vakuutusjärjestelmän suuruutta arvioitaessa. Mikä 

on optimaalinen vakuutusjärjestelmä? Athanasoulisen ja van Wincoopin (2000) 

mukaan globaalilla riskinjakamisella voi olla huomattavia hyvinvointihyötyjä 

pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä hyödyn katsotaan olevan vähäinen. 

EU-tasolla fiskaalin federalismin järjestelmällä voisi olla tiettyä arvoa 

nimenomaan yksittäisen maan toimintaedellytysten turvaamisen näkökulmasta, 

jos maata kohtaa epäsymmetrinen shokki. (Alho, 2001, s.131) 
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Kansallisen talouspolitiikan rajaaminen vakaus- ja kasvusopimuksella on 

rahaliiton tapauksessa riskitekijä. Fiskaali federalismi voisi korvata sitä 

taloudellista riskiä, mikä aiheutuu, jos jokin maa kohtaa taloudellisia vaikeuksia. 

Toisaalta fiskaalin federalismin tarvetta vähentää se, että rahaliiton maiden 

julkisten talouksien koko on huomattavasti pienempi kuin esim. USAn 

osavaltioiden budjetit. Euroopan tapauksessa osavaltiot pystyvät itsenäisesti 

tekemään finanssipolitiikan stabilisaatiotoimia ja automaattisten vakauttajien 

merkitys talouden tasoittajana on suurempi kuin USA:n osavaltioissa. (Alho, 

2001, s. 132) 

 

Fiskaalin federalismin yksi ongelmakenttä nousee mahdollisesta moral hazard- 

käyttäytymisestä. Vakuutusjärjestelmä voisi tuoda mukanaan epätoivottavaa 

käyttäytymistä. Tämä merkitsisi sitä, että jos vakuutusturva on riittävän hyvä, 

maan ponnistelut taloutensa hoitamiseksi jäävät vähäisemmäksi ja myös tarve 

tukeutua rakenteellisiin uudistuksiin on pienempi. Tätä riskiä voidaan pienentää 

alentamalla shokin korvausastetta sekä asettamalla korvauksen raja riittävän 

matalaksi. (Alho, 2001, s. 132-133) 

 

Vakuutusjärjestelmän perustana voisi Alhon (2001) mukaan olla järjestelmä, 

jossa korvausta maksettaisiin, mikäli kansantuotteen kasvu tiettynä vuotena 

alittaa ennalta asetetun rajan. Järjestelmässä sovittaisiin, että kansantuotteen 

laskusta tätä rajaa alemmaksi korvataan tietty osuus. Vastaavasti järjestelmä 

voisi toimia siten, että rajan ylittävästä kansantuotteen osuudesta maksettaisiin 

vakuutusmaksua tähän ”stabilisaatiorahastoon”. Maksu olisi prosenttiosuus 

rajan ylittävästä BKT:n lisäyksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Alho arvioi tutkimuksessaan (2001) sitä, minkälainen EU-tason järjestelmä voisi 

toimia tällaisena vakuutusmekanismina. Siinä tarkastellaan järjestelmää, joka 

korvaisi tietyn osan kansantulon supistumisesta tiettyä rajaa vähemmäksi. 

Tämä raja voisi olla BKT:n kasvu alle –2,  -1 tai nolla prosenttia, ja korvaus voisi 

olla 20-40 prosenttia BKT:n alenemisesta. Tällainen järjestelmä olisi 

historiallisen kokemuksen perusteella aika halpa. Jos vakuutusraja olisi 30 

prosenttia BKT:n alenemisesta, vakautusrahaston koko olisi noin 0,025 

prosenttia EU-maiden BKT:stä eli vain 2 prosenttia EU:n budjetista. 

Vakautusrahaston koko tarkoittaa tässä maksujen ja korvausten odotettua 

suuruutta.   

 

Yllä olevan rahaston tapainen malli edustaa näkökulmaa, jossa vain tietty osa 

rajan ylittävästä BKT-menetyksestä korvattaisiin ja BKT-lisäyksestä siis 

kerättäisiin vakuutusmaksu. Euroopan Unionin sisällä rakennerahastot toimivat 

jo nyt eräänlaisena tulontasaajana, mutta ne eivät kuitenkaan yllä kuvatulla 

tavalla stabilisaatiomielessä vakauttamaan shokkeja. (Alho, 2001, s. 134) 

  

Vakuutusrahastoa ei Euroopan Unionissa tällä hetkellä suunnitella. Voisi olla 

kuitenkin paikallaan, että euroalueen jäsenmaat varautuisivat sellaiseen. 

Saattaa olla järjestelmän stabiliteetin ja poliittisen legitimiteetin kannalta tarpeen 

varautua siihen, että epäsymmetrisen shokin kohteeksi joudutaan joskus 

tulevaisuudessa, onhan näiden häiriöiden käsittely Emun kriittisin kohta. (Alho, 

2001, s. 136-137) 
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4.3  Vakaus- ja kasvusopimus käytännössä  
 

Pienet maat ovat yleisesti ottaen pärjänneet vakaus- ja kasvusopimuksen 

kriteerien täyttämisessä paremmin kuin suuret maat. Tämä johtunee siitä, että 

konvergenssikriteerien täyttämisen ehdot olivat ”todellisempia” pienille maille, 

kuin suuremmille, Unionin ytimessä oleville, maille. Euroopan periferiassa 

olevien maiden pelko siitä, että ne eivät pääsisi mukaan Emuun, oli todellinen 

uhka. Tämän lisäksi vakaus- ja kasvusopimuksen sanktiouhka on todellisempi 

pienille maille, sillä niiden vaikutusvalta Euroopan neuvostossa on pienempi. 

(Busemeyer, 2004, s. 11-12) 

 

Saksan talouskasvu oli vuonna 2001 heikointa sen historiassa sitten vuoden 

1993. Laskusuhdanne voimistui vuoden 2001 puolivälissä ja Saksan BKT:n 

kasvu jäi 0,6 prosenttiin, työttömien määrä pysyttyä koko hallituskauden lähes 

samana. Viennin kasvu oli lähes kolmetoista prosenttia alle vuoden 1999 

lukujen ja veronalennuksetkaan eivät tuoneet kulutukseen lisäpontta. Vuodelle 

2002 ennustettu BKT:n 1,25 prosentin kasvu vaikuttaa jo alkuvuonna katsottuna 

liian optimistiselta. Useimmat ennusteet näyttävät 0,75 prosentin kasvua 

vuodelle 2002. Myös inflaatiovauhti Saksassa on korkeampi kuin muualla 

Euroopassa ja budjettialijäämä nousi vuonna 2001 tavoitellun 1,1 prosentin 

sijasta 2,6 prosenttiin. Alijäämä oli siis pelottavan lähellä vakaussopimuksen 

sallimaa kolmen prosentin rajaa. Helmikuun alussa 2002 käytiinkin keskustelua 

siitä, miten Saksan alijäämään tulisi suhtautua. Euroopan Unionin Komissio 

esitti ennakkovaroituksen antamista sekä Saksalle että Portugalille, jonka 

alijäämäsuhde oli myös kriittisen arvon läheisyydessä. (Romppainen, 2004, s. 

9-22) 
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Vielä helmikuun alussa 2002 varoituksen antamiselle ei nähty vaihtoehtoa ja 

todettiin, että esityksen hylkääminen nakertaisi pahasti kasvu- ja 

vakaussopimuksen uskottavuutta. Saksa ei kuitenkaan kakistelematta niellyt 

komission mahdollista varoitusta. Politiikka astui peliin ja varoitus jätettiin 

antamatta. Saksan alijäämän katsottiin johtuvan kansainvälisen talouden 

nopeasta heikkenemisestä sekä Saksan rakenteellisista ongelmista liittyen 

nimenomaan raskaan teollisuuden kriisiin. Saksan vakuutus siitä, että budjetin 

alijäämä pysyy sallituissa rajoissa, ja budjetti tasapainottuu vuoteen 2004 

mennessä, sai siis Ecofin-neuvoston vakuuttumaan ennakkovaroituksen 

tarpeettomuudesta. (Romppainen, 2004, s. 9-22) 

 

Ecofin-neuvoston päätös, olla antamatta Saksalle ennakkovaroitusta oli 

odotettu, mutta Unionin uskottavuuden kannalta onneton. Vuonna 2001 Irlannin 

talouspolitiikalle annetut moitteet virittivät keskustelun pienten ja isojen 

jäsenmaiden erilaisesta kohtelusta. Tosiasiaksi todettiin, että Portugalinkin 

pelasti vuonnan 2002 vain sen niputtaminen yhteen Saksan kanssa. Edellisen 

kerran sopimusta tulkittiin vuonna2001, jolloin komissio arvioi Irlannin 

harjoittavan liian ekspansiivista budjettipolitiikkaa suhteessa euroalueen 

inflaatiotavoitteeseen. Irlanti ei edes vaarantanut vakaus- ja kasvusopimuksen 

tavoitteita vaan euroalueen yleistä talouspoliittista peruslinjaa. (Romppainen, 

2004, s. 9-22) 

 

Suurissa jäsenmaissa kuten Saksassa, Ranskassa ja Italiassa käytiin 

keskustelua myös siitä, pitäisikö vajekriteerin kohdalla alkaa käyttää 

kausitasoitettua budjettivajeen osuutta BKT:stä. Vakaussopimuksen lopullinen 

tavoite on kuitenkin tasapainoinen ja vielä mieluummin ylijäämäinen julkinen 

talous jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa käytännössä 0,0 prosentin budjettivajetta 

suhteessa kansantuotteeseen. Vakaussopimuksen heikkoudet nousivatkin 

yllättävän äkkiä esiin. Sopimus ei anna riittävästi joustavuutta reagoida 

laskusuhdanteisiin, vaan on lyhyellä aikavälillä liian ankara. Toisaalta sopimus 

ei takaa julkisen talouden tasapainottamista myöskään keskipitkällä aikavälillä. 

(Romppainen, 2004, s. 9-22) 
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Voidaankin siis todeta, että vakaussopimus ei itse asiassa anna mitään takeita 

vastuullisen finanssipolitiikan harjoittamisesta. Lisäksi isojen ja pientein 

jäsenmaiden tasa-arvoisuus vakaussopimusta tulkittaessa on osoittautunut 

kyseenalaiseksi. (www.ecb.int) 
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4.4  Vakaus ja kasvusopimus vuonna 2005 
 

18. kesäkuuta 2004 Euroopan Komissio selvensi vakaus- ja kasvusopimuksen 

sisältöä. Komission antamassa viestissä korostettiin, että kasvupotentiaalin 

lisäys ja budjettiaseman tasapaino ovat kaksi Euroopan Unionin ja 

jäsenvaltioiden talous- ja finanssipolitiikan peruspilaria. Kolmen prosentin 

alijäämä ja 60 prosentin velkaosuus BKT:stä loivat Komission mielestä edelleen 

vahvan selkärangan finanssipolitiikan raameiksi.  Liiallisia velkaosuuksia tuli 

kuitenkin välttää ja velkaosuuksien mahdollisesti kasvaessa yli sallitun rajan, ne 

tuli välittömästi korjata, jotta euroalueen hintavakaus ja julkisten talouksien 

tasapaino säilyisivät. (Communication from the comission, 2004, s. 3) 

 

Euroopan-Neuvoston viestin tarkoituksena oli nimenomaan tehdä vakaus- ja 

kasvusopimuksen rajoista tehokkaampia eikä niinkään lisätä nykyisten rajojen 

joustavuutta. Viisi vuotta vakaus- ja kasvusopimuksen aikaa, on näyttänyt että 

sopimus on auttanut makrotalouden vakauden ylläpitämisessä, joka on näkynyt 

myös julkisten talouksien hoidossa nykyisen taantuman aikana. Kuitenkin on 

ollut nähtävissä, että vakaus- ja kasvusopimus on johtanut myös uskottavuuden 

vähenemiseen ja institutionaaliseen epävarmuuteen. (Communication from the 

comission, 2004, s. 3) 

 

Euroopan Neuvoston vuoden 2005 viestissä oli mietitty muutamia asioita, joiden 

avulla vakaus- ja kasvusopimusta tullaan vahvistamaan. Tulevaisuudessa 

tullaan kiinnittämään enemmän huomiota julkisten talouksien velkaosuuteen 

sekä julkisten talouksien aseman kestävyyteen. Arvioitaessa keskipitkän 

aikavälin alijäämäosuutta tulevaisuudessa tullaan antamaan enemmän 

maakohtaista liikkumavaraa. Maan taloudellista tilannetta ja sen kehitystä 

tullaan myös arviomaan ennen sanktioiden langettamista ja maiden 

ohjeistuksessa taataan aiempien toimien vaikutusten arviointi, jotta 

puutteellinen budjettikehitys saadaan korjattua. (Communication from the 

comission, 2004, s. 3) 
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Viestin tarkoituksena oli nimenomaan vahvistaa ja selventää Euroopan Unionin 

talouspolitiikan raameja sekä koordinoida finanssipoliittista yhteistyötä. Tämän 

lisäksi viestissä korostettiin raamien yksinkertaisuutta, helppoa tukittavuutta 

sekä raamien pysyvyyttä. (Communication from the comission, 2004, s. 8-9) 

 

Edelleen vakaus- jakasvusopimuksen ongelmaksi jäi maakohtaisen 

taloudellisen tilan arvioiminen. Sopimuksen osalta kaivattiin selvennyksiä juuri 

”lähellä viitearvoja” lausuman tulkitsemiseksi. Nyt sopimukseen jäi edelleen 

”kuka selittää parhaiten- se pärjää parhaiten tässä kilpailussa” –henki. 

(Communication from the comission, 2004, s. 4) 
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5  Johtopäätökset 
 

Yhteisten makrotaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Euroopan 

Unionilta sellaisten finanssi- ja rahapoliittisten välineiden käyttöä, että niiden 

avulla voidaan toteuttaa koko euroalueen kannalta tarkoituksenmukaista 

politiikkaa. 
 

Periaatteessa finanssipolitiikka kuuluu Euroopan Unionissa jäsenmaiden 

kansallisella tasolla päätettäviin asioihin, mutta EU-tasoinen finanssipoliittinen 

päätöksenteko tapahtuu Ecofin-neuvostossa ja euro-11 elimessä. 

Finanssipolitiikka onkin ainoa tapa sopeuttaa kansantalouksia epäsymmetrisiin, 

maakohtaisiin, häiriöihin. Paineet talouspolitiikan koordinaation tiivistämiseen ja 

tehostamiseen ovat kovat.  

 

Julkisen sektorin kokoon, alijäämään ja velkaan liittyvät tekijät ovat niin 

finanssipolitiikan koordinaation kun myös finanssipolitiikan kestävyyden ja 

talouden stabilisaatio-ongelman kannalta tärkeitä. EU- maiden välillä eroja 

julkisen sektorin koossa ja erityisesti rakenteessa on paljon. Näillä tekijöillä on 

suuri merkitys, kun arvioidaan julkisen talouden liikkumatilaa ja sitä, missä 

määrin julkinen talous on riippuvainen talouden suhdannekehityksestä. 

 

Kansallinen finanssipolitiikka kohtaa suuria haasteita, niin itse 

politiikkatoimenpiteiden valinnan, niiden mitoituksen kuin myös ajoituksen 

osalta. Toisaalta koordinoinnin tärkeys korostuu finanssipoliittisia päätöksiä 

tehtäessä. Kansallisessa päätöksenteossa nousee esiin korostetusti muiden 

maiden toiminta ja se, missä määrin ko. toimenpiteet vaikuttavat omaan ja/tai 

muiden maiden politiikkaan.  
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Yleisesti on tiedossa, että euroalueen maat eroavat paljon esimerkiksi julkisen 

velan ja julkisen sektorin koon puitteissa. Toisaalta tiedetään myös, että maat 

eroavat työmarkkinoiden toiminnan ja kokonaiskysynnän muutoksen 

inflatoristen vaikutusten osalta. Nämä eroavaisuudet tekevät erittäin vaikeaksi 

muodostaa yhteisiä politiikkasääntöjä eri maille. Ongelmana on se, että erilaiset 

mallit finanssipolitiikan hoidossa aiheuttavat erilaisia lopputuloksia 

ylivuotovaikutuksien kautta.  Ylivuotovaikutusten luonne ei kuitenkaan ole ainoa 

syy, miksi finanssipolitiikan koordinaatio on hankalaa. Finanssipoliittinen 

koordinaatio vaatii myös erittäin hyvät ennakkotiedot politiikasta aiheutuvista 

siirtomekanismeista. Taloustilanteen syklisyys eroaa paljon eri maiden välillä, 

joten valtioiden taloudentilan arviointi tulee erittäin vaikeaksi ja optimaalista 

politiikkaa ei voida välttämättä harjoittaa.  

 

Koordinaation nimissä voidaankin puuttua hyvin pitkälle kansalliseen 

finanssipoliittisen päätöksentekoon, koska käytännössä on vaikea vetää rajaa 

siihen, milloin koordinaatio muuttuu päätöksenteon keskittämiseksi 

ylikansalliselle tasolle. 
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