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Paniikkileikkaukset vievät tuhon tielle 
  
Euroopassa viimeaikojen taloustapahtumat eivät ole olleet vakaata vaakalentoa vaan 
melkoista turbulenssia. Eivätkä lähiajat lupaa parempaa. Markkinoiden epäluottamus vai 
sanoisiko pikemminkin keinottelijoiden toiveet, kohdistuivat nyt myös Ranskaan ja Italiaan. 
  
Turbulenssista on tehty erilaisia päätelmiä. Oikeassa ovat olleet ne EU-maat, jotka ovat 
väliaikaisesti rajoittaneet arvopapereiden lyhyeksi myyntiä. Se ei kuitenkaan vielä riitä. 
  
On päästävä kestäviin ratkaisuihin keinottelun suitsemisessa. Muutoin keinottelijat 
kokeilevat mahdollisuuksiaan painaa eri maita polvilleen ansaitakseen talouksien 
vaurioittamisella miljardeja. Näitä talouden terroristeja vastaan pitäisi oikeastaan käyttää 
kaikkea sitä arsenaalia, millä terrorismia torjutaan, jos sellainen vain olisi mahdollista. 
  
EU:ssa tulee saattaa välittömästi voimaan rahoitusmarkkinavero odottamatta sitä 
laajemman ratkaisun syntymistä. 
  
Toinen vakava ongelma on talouskasvun hiipuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Synkimmät ennusteet povaavat hitaan kasvunvuosikymmentä. 
  
Täällä kotimaassa kokoomuksen taholta on esitetty lisää säästöjä hallitusohjelmassa 
sovittujen säästöjen päälle. Joissakin lehtien pääkirjoituksissa on vaadittu uusia 
leikkauslistoja. 
Niihin suostuminen olisi kuitenkin virhe. 
  
Meille Vasemmistossa on selvää, että julkisen talouden pidemmän ajan kestävyyttä tulee 
tarkkailla. Ei siinä mitään. 
  
Talousnäkymät ovat nyt kuitenkin epävarmoja. Kasvu näyttää meillä ja muualla olevan 
hiipumassa. Kaikki paniikkiratkaisut ja suuret lisäsäästöt ovat nyt huonoja ja pahentavat 
tilannetta. 
  
Kreikka säästää itseään hengiltä, älkäämme menkö perässä. 
  
Suomessa lisäleikkaukset heikentäisivät talouden kasvua ja työllisyyttä ja olisivat lisäksi 
helposti epäsosiaalisia. 



  
Vasemmistoliitto lähtee siitä, että ensi vuoden talousarvion perusteita ei muuteta uusilla 
säästöhankkeilla. Ymmärrämme toki pääministerin huolen, mutta tilannetta on arvioitava 
laajemmin kuin vain ainoastaan velkaantumisen näkökulmasta. 
  
Jo nyt Euroopassa on aivan liian monta maata, jotka leikkaavat menoja. Britanniassa 
konservatiivihallitus on päättänyt poikkeuksellisen suurista leikkauksista. Keinottelijat taas 
ovat pakottaneet Ranskan, Italian ja Espanjan etsimään uusia menoleikkauksia. 
  
Kun myös Yhdysvallat pyrkii säästöihin, niin mistä kummasta löytyy tuki talouden kasvulle, 
kun Saksankin talous näyttää olevan hyytymässä? 
  
Perin omituiseksi heittäytyi vuorineuvos Jorma Eloranta, joka vaati julkisen sektorin 
palkkojen alentamista. Siinä sairaanhoitajan tai opettajan motivaatio kasvaa huikeasti, kun 
kuulee, mitä vajaa miljoonaa euroa ansainnut johtaja vaatii heiltä. 
  
Virkistävän poikkipuoliseksi ääneenajattelijaksi tunnettu pankkiiri Björn Wahlroos ehätti 
ehdottamaan vapaa-ajan verottamista. Jos Vasemmisto tarvitsee johonkin illanviettoon 
huumoria ja naurunumeroa, tiedämme nyt kenen puoleen kannattaa kääntyä. 
  
Mutta hyvät edustajat, palataanpa takaisin velkaantumiseen.  
  
Velkaantumisen hallinta on järkevää, paniikkileikkaukset mielipuolisuutta. 
  
Euroopan keskuspankki on onneksi luopunut pelkästä inflaatioon tuijottamisesta, mutta silti 
siltä on syytä odottaa lisää aktiivisia toimia talouden ylläpitämiseksi. Elämme sen verran 
kiikkerissä oloissa, että keskuspankilta tarvitaan reippaita ja innovatiivisia otteita. 
  
Me Vasemmistoliitossa pidimme parempana, että jokainen EU-maa vastaisi itse omista 
tekemisistään ja että holtittomasti luottoja jakaneet kärsivät nahoissaan. 
  
Euromaat valitsivat kuitenkin toisen linjan, jossa maat sidottiin keskinäiseen vastuuseen. 
Nyt Suomikin on sidottu euromaiden keskinäiseen takausrenkaaseen ja sen mukaan on 
pakko elää. 
  
EU-maiden keskinäinen takausrengas johtaa väistämättä siihen, että on pakko tehokkaasti 
valvoa niitä maita, joiden hallituksilta on puuttunut kyky ja halu huolehtia riittävästä julkisen 
talouden tasapainosta hyvinä vuosina. 
  
Suomen kannalta Angela Merkelin ja Nicolas Sarkozyn julkisen talouden velkaantumisen 
rajoittamista ja komission puuttumisoikeutta koskevien ehdotusten hyväksyttävyys riippuu 
oleellisesti yksityiskohdista. Jos tarkoitus on esimerkiksi rajoittaa aktiivista 
suhdannepolitiikkaa, niin silloin vajeita koskevat säännöt ovat ongelmallisia. 
  
Lakisääteinen, perustuslakiin kirjattu budjettirajoite ei Suomessa mene läpi. Viimeksi 
sellaista ehdotti valtiovarainministeri Viinanen Ahon hallituksen aikaan, mutta ajatuksesta 
luovuttiin. 
  



Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen syytti hallitusta siitä, että se 
keskittyy Kreikka-vakuuksiin ja sivuuttaa sen, että unionissa otetaan harppauksia 
liittovaltion suuntaan. 
  
Tässä Tiilikainen erehtyy. Keskinäinen takausrengas ja sen johtokunta, josta käytetään 
juhlallista, mutta liioittelevaa nimitystä Euroopan taloushallitus, ovat kaikkea muuta kuin 
liittovaltio. 
  
Oikeassa liittovaltiossa eivät hääräisi osavaltiokuvernöörit Sarkozy ja Merkel vaan 
liittovaltion hallitus. Oikeassa liitovaltiossa sen budjetti olisi moninkertainen EU:n budjettiin 
verrattuna ja nyt esiin nostetut eurobondit rahoittaisivat liittovaltion toimintaa eikä suinkaan 
osavaltioiden toimintaa. 
  
Jos johonkin tätä takausrengasta pitäisi verrata, niin se muistuttaa kovasti niitä 
keskustalaisten hellimiä yhteistoimintahärveleitä, joita kunnat rakentelevat torjuakseen 
kuntien yhdistymisen. 
  
  

* * * 
  
Ensi vuoden talousarvion laadinnassa ei Vasemmiston mielestä voida hyväksyä 
lisäsäästöjä. On hyvä, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen pitää tästä kiinni. Toisaalta 
pidämme kiinni puolustusmenoihin sovituista säästöistä. Kokonaisuus on sovittelun tulos 
eikä sitä ole syytä järkyttää. 
  
Perusturvan sadan euron korotus oli Vasemmistoliitolle keskeinen asia 
hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelman karkeaa rikkomista olisi lykätä korotus jonnekin 
tuleviin vuosiin. 
  
Suomessa on valitettavan paljon nuoria, jotka eivät ole mukana koulutuksessa eivätkä ole 
myöskään työllistyneet. Hallitusohjelman mukaan nuorisotyöttömyyden, eriarvoistumisen 
ja syrjäytymisen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-, kuntoutus- tai 
harjoittelupaikka. Ketään nuorta ei pidä jättää ulkopuoliseksi yhteiskunnassa. 
  
Odotamme, että nuoret otetaan huomioon ensi vuoden budjetissa. 
  
Meille on tärkeää, että harmaan talouden torjunnassa edetään ripeästi. Näin voimme 
torjua rehellistä työtä ja yrittämistä nakertavaa toimintaa ja lisätä verotuloja. 
  
Hyvät edustajat, 
tässä on nyt tullut esiin enemmänkin yleislinjoja ja olen poiminut vain joitakin 
yksityiskohtia. 
 


