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Työttömyyttä torjuttava Euroopassa laajalla investointiohjelmalla 

Arvoisa puhemies, 

Puhe Euroopan unionista on jo muutaman vuoden ollut enimmäkseen puhetta kriisistä. 
Maa toisensa jälkeen on joutunut turvautumaan toisten maiden hätälainoitukseen. 

Tilanteisiin on jouduttu reagoimaan improvisoiden. Mutta ratkaisua ahdinkoon ei ole 
löytynyt.  

Ympäri Eurooppaa protestoidaan liian kireää talouspolitiikkaa vastaan. Monet 
kansallismieliset syyttävät muita maita ja muita kansoja talouspolitiikan 
epäonnistumisista. Kansallismielisiin viholliskuviin ja jopa väkivaltaan nojaavat 
äärioikeistolaiset liikkeet vahvistuvat. Vakavin tilanne on Unkarissa ja Kreikassa. 

 

Arvoisa puhemies, 

Euroopan unionin ongelma on, että unionilla ei ole niin suurta budjettia, että sitä voitaisiin 
käyttää talouden kasvun käynnistämiseen silloin, kun yksittäiset maat piiputtavat.  

Puhe visioista ei oikein sovi aikaan, jolloin jäsenvaltio toisensa jälkeen ajautuu 
pyörteeseen. Kuitenkin juuri nyt olisi unionissa tilaa ja tarvetta yhteisille mittaville 
investointiohjelmille. Sitä kaipaa Suomi, sitä kaipaa Eurooppa, sitä kaipaavat 
ongelmamaiden hätää kärsivät asukkaat.  

Tällaisesta uudesta Euroopan elvytysohjelmasta saattaisivat läntisen Euroopan asukkaat 
puhua uutena historiallisena Marshall-ohjelmana, muistellen toisen maailmansodan 
jälkeistä elvytysohjelmaa. 

Sellaisella ohjelmalla on tarvetta. Ei vähiten siksi, että ilmastonmuutos pakottaa ennen 
pitkää meidät kaikki siirtymään puhtaampaan teknologiaan, kierrätykseen, uusiutuvan 
energian laajamittaiseen käyttöön, energiatehokkuuteen, kestäviin liikenneratkaisuihin. 
Tämä edellyttää toteutuakseen mittavia julkisia investointeja.  

EU-maat kykenivät jossakin määrin vielä vastaamaan vuoden 2008 finanssikriisiin 
elvyttämällä, vaikka osa maista oli jo velkaantunut merkittävästi. Tällainen kaikkien 
yhteinen ponnistus ei enää ole mahdollinen, kun monissa maissa kiinteistökuplan 
puhkeaminen ja pankkikriisi ovat vieneet siltä edellytykset.  



 
Maakohtaisia suhdannevaiheiden eroja tasaisi automaattisesti se, että unionille siirrettäisiin 
joitakin tähän asti kansallisesti hoidettuja tehtäviä. Keskustelua tällaisesta ei kuitenkaan 
Suomessa ole käyty.  

Olisi varsin luontevaa, että rahoitusmarkkinaveron tuotto kerättäisiin juuri yhteisiin 
tarkoituksiin. Rahoitusmarkkinavero on välttämättä saatava voimaan talouden 
vakauttamiseksi ja tuomaan tärkeää demokraattista otetta rahamarkkinoihin. 

Olennaista on kuitenkin Euroopan keskuspankin rooli. Työttömyys on Euroopassa 
kasvanut jo hirvittäviin mittoihin. Nyt tarvittaisiin keskuspankin luovaa otetta, sillä 
keskuspankilla olisi riittävät voimavarat kriisin ylittämiseksi.  

Euroopassa on myös yhdessä mietittävä sitä, mihin keskuspankkia tarvitaan. Nyt 
keskuspankin ensisijainen tehtävä on hintavakaus. Tulevaisuudessa keskuspankin tehtäviin 
tulisi lisätä myös työllisyydestä huolehtiminen. 

 

Arvoisa puhemies, 

Selonteossa on Vasemmistoliiton mielestä monia myönteisiä kannanottoja tärkeinä 
pitämistämme asioista.  

Hallituksen linjaus, että luodaan sellainen pankkiunioni, jossa vastuu pankkikriisistä ei ole 
enää veronmaksajilla vaan omistajilla ja sijoittajilla, vastaa meidän näkemyksiämme 

Selonteon mukaan pitää edetä ripeästi pankkiunionin aikaansaamisessa. Toimiva 
pankkiunioni ehkäisisi uusia pankkikriisejä ja estäisi kustannusten sälyttämisen valtioille. 
Vasemmistossa olemme tyytyväisiä hallituksen kantaan, että kriisien ratkaisemisen tulee 
perustua laajalle sijoittajavastuulle ja veronmaksajien suojelemiselle. 

Vasemmistoliiton tavoitteita vastaa samoin selonteossa ilmaistu tuki 
talletuspankkitoiminnan ja omaan lukuun tapahtuvan arvopaperi- ja johdonnaiskaupan 
eriyttämiselle.  

Selonteossa tavoitellaan uusia kattavia keinoja veronkierron estämiseen ja veroparatiisien 
purkamiseen. Sekin vastaa Vasemmiston tavoitteita. 

Arvoisa puhemies,  

Euroopan unioni on jo vaikuttanut merkittävästi työelämän kysymyksiin. Esimerkiksi tasa-
arvon osalta se on jopa pakottanut maamme menemään pidemmälle, kuin mihin Suomen 
päättäjät olisivat itse halunneet. 

Unioni ei säätele vähimmäispalkkoja. Siihen liittyisi huomattavia teknisiä ongelmia mm. 
siksi, että kustannustasot eroavat suuresti. Lisäksi on maakohtaisia eroja siinä, miten 
pienipalkkaiset otetaan huomioon verotuksessa, sosiaalietuuksissa ja palveluissa.  



 
Suomessa vähimmäispalkoista sovitaan yleissitovissa työehtosopimuksissa. Selonteko 
torjuu yritykset puuttua työmarkkinajärjestöjen vapaaseen palkanmuodostukseen. Eri 
maissa on kuitenkin vähimmäispalkkoja säädelty myös lailla. Suomessakin tästä asiasta 
pitäisi käydä kansalaiskeskustelua.  

Eurooppa ei lähde nousuun palkkakilpailulla. Palkkakilpailu johtaa samalla tavalla 
negatiiviseen kierteeseen kuin verokilpailu. Kilpailukykyä vahvistaisi sen sijaan reilut ja 
kunnolliset työehdot sekä työntekijöiden osallistuminen. Keskustelua tarvitaan myös 
riittävästä sosiaaliturvasta, perustulosta, sen paikallisesta soveltamisesta ja tasoista eri 
Euroopan maissa. 

 

Arvoisa puhemies, 

Kaikki se myönteinen, mitä unioni on meille tuonut, unohtuu helposti. Se on taannut 
rauhan unionimaiden kesken. EU on helpottanut liikkumista ja opiskelua toisissa maissa. 
Se on helpottanut suomalaisten yritysten ja varsinkin pk-yritysten pääsyä isommille 
markkinoille, vaikka unionista ei olekaan vielä muodostunut aitoja kotimarkkinoita 
eurooppalaisille. 

Globalisoituvassa maailmassa EU-maat olisivat yksin mitättömiä sivusta seuraajia. 
Yhdessä toimien niillä on taas vaikutusta maailmanlaajuisesti, olipa kyse ilmastosta ja 
ympäristöstä, rauhasta, maailmankaupasta tai kehitysyhteistyöstä. 

Vasemmisto kannattaa eurooppalaisen projektin ottamista haltuun uudelleen ja sitä, että 
Euroopan unionista tehdään parempi. Kansalliset intressit on kyettävä ylittämään 
yhteiseksi hyväksi.  

Eurooppa ei saa olla vain pelkkä talouden projekti. EU voi saada kansalaisten tuen vain jos 
se suojelee työtä, hyvinvointia, turvallista elämää ja ympäristöä. Euroopan on oltava myös 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon projekti. Talous on saatava vahvemmin 
demokraattiseen hallintaan. Tästä näkökulmasta on tulevaisuudessa uudistettava Euroopan 
unionia ja talous- ja rahaliittoa. 

 
 


