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Suomi soutaa samassa veneessä 
 
Arvoisa puhemies 
 
Joiltakin tuntuu unohtuvan se totuus, että niin sanotuissa ongelmamaissakin asuu 
ihan tavallisia ihmisiä, joille työn ja toimeentulon menetys on hyvin vakava paikka.  
 
Nämä tavalliset ihmiset maksavat nyt siitä, että heidän omat päättäjät ovat olleet 
kyvyttömiä ja välinpitämättömiä.  
 
Ongelmamaiden päättäjät eivät ole halunneet puuttua kiinteistökuplaan kuten ta-
pahtui Irlannissa tai Espanjassa.  
 
Tai sitten omat päättäjät eivät huolehtineet maan talouselämän kehittämisestä, kun 
maailmanlaajuinen kilpailu on vienyt työpaikat kuten tapahtui Portugalissa tekstiili- 
ja vaatetusteollisuudelle.  
 
Tai sitten omat päättäjät ovat peitelleet maan hallinnon kehnoa tilaa ja talouden 
kilpailukyvyttömyyttä elvyttämällä kesät talvet kymmenen vuotta kuten tapahtui 
Kreikassa. 
 
Nämä maat ovat Espanjaa lukuun ottamatta kasvattaneet vuosi vuodelta velkaansa 
koron pysyessä alhaisena, sillä rahoittajat ovat olleet ahneita. 
 
Edelliseen hallitukseen verrattuna tilanne ongelmamaiden auttamisessa on nyt sikä-
li parempi, että Kreikan osalta myös sijoittajat pantin kärsimään ahneudestaan. Si-
tä me olimme alun perinkin vaatineet. Uutta on myös, että Suomi saa lisäpanostuk-
sistaan vakuuden. 
 
Hyvät edustajat 
 
Teoreettisia kokonaisvastuita paljon tärkeämpää on, että estetään Euroopan ajau-
tuminen talouden romahdukseen. 
 
Emme saa ajautua luottolamaan. Euroopassa niin kotitalouksien kuin yritystenkin 
pitää saada tarvitsemaansa luototusta. Meille suomalaisille tämä on elinehto, sillä 
muuten täälläkin loppuu työ ja yritystoiminta. 
 
Suomi ei ole muusta Euroopasta irrallinen saari. Ei ole mitään syytä vetää pois tap-
pia veneen pohjasta, jossa itse soudamme. 
 
Ihmettelen etenkin kahta asiaa välikysymyksen tekstissä. 
 



2 
 
Edellisen, keskustajohtoisen hallituksen viimeiseltä pääministeriltä, edustaja Kivi-
niemeltä haluaisin kysyä välikysymyksen kahden ensimmäisen virkkeen johdosta, 
allekirjoittaako hän ne todella. Niissä todetaan nimittäin, että 100 miljardin lainan 
piti riittää Kreikalle.  
 
Toinen ihmettelyni koskee keskuspankkikohtaa välikysymyksessä. 
 
Välikysymystekstissä luetaan Suomen vastuisiin myös osuus Euroopan keskuspan-
kin riskeistä. Tähän vastuihin lukemiseen sisältyy varsin tavanomainen väärinkäsi-
tys: oletetaan virheellisesti, että EKP on pankki siinä missä mikä tahansa liikepank-
ki ja että Suomen pitäisi kattaa EKP:n tappiot. 
 
EKP:n ostot alentavat kriisimaiden velkakirjoistaan maksamaa korkoa ja näin näillä 
ostoilla voidaan turvata paremmin ongelmavaltion maksukykyisyys ja välttyä luot-
totappioilta.  
 
Euroopan keskuspankkia tarvitaan kaikesta huolimatta tässä kriisissä estämään 
viime kädessä talouden romahdus. Me Vasemmistossa emme tahdo paluuta 1930-
luvun pula-aikaan. Sen sijaan en ole täysin varma siitä, mitä yhdistynyt oppositio 
tahtoo. 
 
Suuri ongelma Euroopan kannalta on se, että kriisimaiden painostaminen katkaise-
maan ripeästi velkaantumiskierre, johtaa hidastuneeseen talouskasvuun. Sopeutus-
toimia arvioitaessa on syytä pitää tämä mielessä. Mitä enemmän leikataan, kun ta-
lous lamaantuu, sitä syvemmälle myös upotaan suohon. 
 
Espanjan kohdalla pitäisi esimerkiksi tarkkaan harkita, onko aihetta kiirehtiä lisä-
leikkauksia, koska niistä johtuva talouskasvun hiipuminen mitätöisi lisäsäästöt. 
 
Kreikan ja Portugalin kohdalla varsinkin leikkauksia oleellisempaa on sellaisten ra-
kenteellisten uudistusten toteuttaminen, että maat menestyisivät taloudellisesti. 
 
Talouskriisin opetus on se, että Eurooppa tarvitsee lisää markkinoiden sääntelyä. 
Se on vielä tärkeämpää kuin valtioiden velkojen sääntely. 
 
Näitä ratkaisuja ei myöskään saa nähdä irrallaan muusta politiikasta. Nyt pyritään 
luomaan vakautta. Lisäksi tarvitaan työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
lisääviä toimia. Niitä tarvitaan Euroopan tasolla ja kaikissa jäsenmaissa. 
 
Yhteisiä Euroopan laajuisia minimitasoja tarvitaan sosiaaliturvaan, palkkoihin ja irti-
sanomissuojaan. Pankkeja on säädeltävä – rahoitusmarkkinavero on välttämättö-
myys. Samoin maiden keskinäistä verokilpailua on hillittävä ja veroparatiisit suljet-
tava. 
 
Vakausmekanismien, talouskurisopimusten tai joustoturvan kaltaisia yhteiseuroop-
palaisia periaatteita luotaessa olisi myös arvioitava niiden sosiaaliset vaikutukset.  
 
Arvoisa puhemies, 
 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on luottamuksen kannalla. 
 


