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Eurooppalaiset 
harmaantuvat 

yhdessä
SyntyvyyS, kuolleiSuuS ja maahanmuutto ovat keSkeiSimmät väeStö-

rakenteeSeen vaikuttavat aSiat. näiStä jokainen on euroopan unioniSSa 

murrokSeSSa, mutta ratkaiSujen pähkäily jää uSein kanSalliSvaltion taSolle. 
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Vuonna 2040 Euroopan kaupunkien
kaduilla törmää todennäköisemmin 
eläkeläiseen kuin alle 25-vuotiaaseen 
henkilöön. Tuolloin yli neljännes Eu-
roopan unionin kansalaisista on yli 
65-vuotiaita, kertoo Euroopan komis-
sion tuorein ikääntymisraportti. Ko-
timainen media kohisi vuoden 2018 
lopulla Tilastokeskuksen väestörapor-
tista, jonka mukaan historiallisen al-
hainen kokonaishedelmällisyysluku 
jatkaa laskuaan. 

Suomalaiset harmaantuvat kuitenkin 
 yhdessä kaikkein eurooppalaisten 
kanssa. Jotta väestö uusiutuisi ja vä-
estösuhteet pysyisivät tasapainossa, 
kokonaishedelmällisyysluvun tulisi 
olla vähintään 2,1. Tähän ei yllä yksi-
kään EU:n jäsenvaltioista. Harmaantu-
misesta huolimatta esimerkiksi Ruotsi 
ja Tanska ovat onnistuneet saavutta-
maan muita edullisemman taloudelli-
sen väestön huoltosuhteen. 

Väestötutkimuslaitoksen johtaja, tut-
kimusprofessori Anna Rotkirch koros-
taa, että väestöpolitiikan kannalta olisi 
tärkeää, että sen näkökulma kyettäi-
siin laajentamaan kansallisvaltioiden 
ulkopuolelle. 

– Trendit sekä syntyvyydessä että  
maahanmuutossa ovat kansainvälisiä,  
Rotkirch toteaa.

Ajatus saattaa tuntua hämmentäväl-
tä, sillä päätös perheen perustamises-
ta on henkilökohtainen. Yksilöt ovat 
silti myös tyypillisiä väestökäyttäy-
tyjiä, joiden päätöksissä heijastuvat 

globaalit megatrendit. Länsimaiden ja 
Japanin kehityssuunta on ollut saman-
lainen: lasten hankintaa lykätään yhä 
myöhemmäksi ja aiempaa suurempi 
osuus ihmisistä jättää perheen koko-
naan perustamatta. Euroopan unionis-
sa esikoinen synnytetään keskimää-
rin 28,9-vuotiaana. Yli 30-vuotiaina 
äideiksi tullaan esimerkiksi Italiassa 
ja Espanjassa. Näiden maiden koko-
naishedelmällisyysluvut ovat EU:n 
pienimmät.

Virossa käänne
Viimeisten vuosien aikana yhä useam-
pi Yhdysvaltain Piilaakson suuryri-
tyksistä aina Applesta Facebookiin on 
alkanut kustantaa nuorille naistyön-
tekijöilleen munasolujen pakastuk-
sen. Viesti on selvä: tuottavimmat työ-
vuodet tulisi viettää sorvin ääressä, ei 
leikkikentän laidalla. Kansainvälinen 
konsultointiyritys Mercer arvioi vuon-
na 2016 julkaisemassaan raportissa, 
että jo 5 prosenttia suurista yhdysval-
talaistyönantajista kattaa munasolujen 
jäädyttämisen osana työntekijöidensä 
terveysvakuutusta.

Vaikka Suomessa tai Euroopassa kehi-
tys ei ole vielä tässä pisteessä, Rotkir-
chin mukaan elämme samanlaisessa 
kulttuurissa. Askelmerkit naisten ihan-
teellisen elämänkulun varrella ovat 
monien mielestä kouluttautuminen, 
työelämässä menestyminen ja vasta 
sen jälkeen perheen perustaminen.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
lasten aika on vasta silloin, kun hedel-
mällisyys alkaa luonnostaan laskea. 

Näin aikaa perheen perustamiselle jää 
vain joitakin vuosia, Rotkirch sanoo.
EU-maista Viro on onnistunut kääntä-
mään syntyvyyden selkeään kasvuun. 
Perhetukien roimat korotukset vaikut-
tivat kehitykseen, mutta Rotkirchin 
mukaan myös yhteiskunnallisen kes-
kustelun sävyllä on merkitystä. Vahva 
pro-natalistinen lobbaus vaikutti sii-
hen, että virolaiset näkevät lasten syn-
nyttämisen ja hoitamisen kansantalou-
dellisena urotyönä. 

– Suomessa puhutaan tämän sijaan 
enemmän siitä, mikä on äitien työlli-
syysaste ja miten äidit saataisiin mah-
dollisimman nopeasti työelämään. 
Lasten kasvattamisen kansantaloudel-
lisesta merkityksestä ei puhuta juuri 
lainkaan, Rotkirch sanoo.

EU-maista korkeimman väestöllisen 
huoltosuhteen saavuttanut Ruotsi roh-
kaisee vanhempia jakamaan sekä hoi-
va- että palkkatyön tasapuolisesti. 430 
päivän pituisesta vapaasta on korva-
merkitty isille 90 päivää vuodesta 2015 
lähtien. Vanhempainvapaajärjestelmä 
on Pohjoismaiden joustavin, ja vapaita 
saa jaksottaa siihen asti, kun lapsi täyt-
tää 12 vuotta. 

Esimerkiksi Suomessa vapaat on käy-
tettävä ennen kuin lapsi on 2-vuotias. 
Ruotsin väestönkasvu ei kuitenkaan 
selity eurooppalaisittain korkealla syn-
tyvyydellä, vaan maahanmuutolla. Li-
säksi maan huoltosuhde on parempi 
kuin pelkän ikärakenteen perusteel-
la voisi päätellä, sillä työllisyysaste on 
korkea.

Rotkirch painottaa, että olisi väestöpo-
liittisesti järkevää, että syntyvyydes-
tä ja maahanmuutosta puhuttaisiin 
osana samaa keskustelua, ei toisistaan 
erillisinä asioina. Vaikka maahanmuu-
ton kasvattaminen on näennäisesti 
helpompaa ja nopeampaa kuin synty-
vyyden lisääminen, kilpailu nuorista ja 
koulutetuista maahanmuuttajista on 
kovaa. 

Rohkeaa puhetta
Siinä missä syntyvyyteen vaikuttavat 
sosiaalipoliittiset keinot ovat kansallis-
valtioiden omissa käsissä, EU:lla olisi 
mahdollisuus rakentaa yhteistä maa-
hanmuuttoa edistävää politiikkaa. Eu-
roopan komissio ehdotti kesällä 2016, 
että koulutettujen ihmisten muutta-
mista EU:n alueelle helpotettaisiin. 
Komissio haluaisi höllentää Euroopan 
unionin laajuisen työluvan saamisen 
ehtoja, sillä nykyisellään niiden määrä 
on jäänyt alle 20 000:n vuodessa. 

Nykyinen direktiivi on edellyttänyt työ-
luvan saamiseksi esimerkiksi keskian-
sioon nähden 1,5-kertaisen palkkata-
son saavuttamista, mikä on Suomessa 
tarkoittanut 4800 euron suuruista brut-
topalkkaa. Komission esitys odottaa 
Euroopan parlamentin käsittelyä.

Työperäistä maahanmuuttoa edistävät 
toimenpiteet ovat kuitenkin jääneet pa-
kolaiskriisin jalkoihin. Vuoden 2015 jäl-
keen EU on pyrkinyt rakentamaan ak-
tiivisesti yhteisiä toimintaohjeita ja pa-

lautuspolitiikkaa. Julkinen keskustelu 
maahanmuutosta on usein typistynyt 
keskusteluksi turvapaikanhakijoista.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori  
Matti Sarvimäki muistuttaa, että maa-
hanmuuttajat ovat keskenään paljon 
heterogeenisempaa porukkaa kuin  
EU-kansalaiset keskimäärin.

– Kärjistetysti sanottuna toisessa ääri-
laidassa on Nokian toimitusjohtaja ja 
toisessa lukutaidoton aikuinen. Huolto-
suhteen kannalta on olennaista, kum-
paa päätä lähempänä tulijat ovat. Maa-
hanmuuttoon liittyy kuitenkin monta 
muutakin näkökulmaa kuin huoltosuh-
de, Sarvimäki sanoo.

Sarvimäen vuonna 2017 julkaistun tut-
kimuksen mukaan maahanmuuttajien 
keskimääräinen työllisyysaste oli vielä 
15 vuotta Suomeen saapumisen jälkeen 
yli 20 prosenttia pienempi kuin saman 
ikäisillä kantaväestön edustajilla. 

Erot korostuivat kriisialueilta saapu-
neiden keskuudessa, mutta ne olivat 
havaittavissa myös muista OECD-mais-
ta saapuneiden ryhmässä. Sarvimäki 
kuitenkin muistuttaa, että 1990-luvulla 
maahan saapuneiden perusteella ei voi 
suoraan päätellä, kuinka hyvin nykyi-
sin Suomeen saapuvat tulevaisuudessa 
työllistyvät.

Luottoluokittaja Moody’sin kevääl-
lä 2017 julkaiseman raportin mukaan 

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jonka ta-
louskasvua maahanmuutto ei tule lähi-
vuosina vauhdittamaan. Maahanmuut-
to- ja EU-kriittiset poliittiset voimat 
ovat tästä huolimatta kasvattaneet 
kannatustaan myös Ruotsin kaltaisis-
sa, maahanmuuttajista taloudellisesti 
hyötyvissä maissa. Euroopan poliitti-
sen ilmapiirin takia on epätodennä-
köistä, että EU:n vanheneva väestö ja 
maahanmuuton lisääminen nousisivat 
eurovaalien myötä ykkösteemoiksi.

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch 
toivoo, että päättäjät EU:ssa ja koti-
maassa nykyistä hanakammin väes-
töpolitiikkaan kantaa. Olennaista on, 
että poliittiset vaikuttajat puhuisi-
vat rohkeasti sekä syntyvyydestä että 
maahanmuutosta.

– Puolueiden pitäisi luoda selkeä kuva 
siitä, mikä on heidän ratkaisunsa. Yh-
teiskunnallisessa keskustelussa on 
noussut esiin sellainenkin näkökulma, 
että väestön harmaantumiselle ei voi 
mitään, joten tilanteeseen pitää sopeu-
tua. Esimerkiksi sosiaalietuuksien leik-
kaaminen ja eläkemaksujen korotta-
minen ovat ratkaisuja väestörakenteen 
muutokseen. Näille tulevaisuudenku-
ville tulisi löytää myös vaihtoehtoja.

Viimeisten vuosien aikana yhä useampi Yhdys-
valtain Piilaakson suuryrityksistä aina Applesta 
Facebookiin on alkanut kustantaa nuorille  
naistyöntekijöilleen munasolujen pakastuksen.

”Kärjistetysti sanottuna toisessa äärilaidassa on  
  Nokian toimitusjohtaja ja toisessa lukutaidoton  
  aikuinen. Huoltosuhteen kannalta on olennaista, 
  kumpaa päätä lähempänä tulijat ovat.” 

apulaiSprofeSSori matti Sarvimäki 



uusia pilviä 
eläkerahoituksen 
horisontissa

tiin räjähtävän 2010-luvulla, kun suuret 
ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. eläkepom-
mi purettiin monessa erässä, esimerkiksi 
eläkeikää nostamalla ja työeläkemaksu-
ja korottamalla. tätä nykyä ennätysal-
haiselle tasolle laskenut syntyvyys aihe-
uttaa uudenlaisia paineita, ja sen täydet 
vaikutukset koetaan vasta useiden vuo-
sikymmenten päästä. muutokseen va-
rautumista on hyvä alkaa miettiä nyt. elä-
kejärjestelmän rahoitukseen vaikuttavat 
myös talouskehitys, työllisyys sekä eläke-
sijoitusten t uotot.

– kun katsoo koko euroopan väestökehi-
tyksen pitkäaikaisia trendejä, niin synty-
vyys on laskenut ja maahanmuuton osuus 
on noussut. humanitäärisen maahan-
muuton lisäksi pitäisi puhua enemmän ta-

loudellisesta maahanmuutosta, työelä-
kevakuuttajat telan erityisasiantuntija 
Janne pelkonen sanoo.

hän uskoo, että erityisesti työperäistä 
maahanmuuttoa lisäämällä eläkejärjestel-
män kestävyyteen voitaisiin vaikuttaa.

– maahanmuutto parantaa eläkejärjestel-
män kestävyyttä, vaikka maahanmuutta-
jien työllisyysaste ja palkkataso olisivat-
kin jonkin verran kantaväestön vastaavia 
alhaisempia. vaikutukset koko hyvinvoin-
tiyhteiskunnan tasolla ja maahanmuuttaji-
en koko elinkaaren ajalta on toki myös pi-
dettävä mielessä, pelkonen sanoo.

eläketurvakeskus tekee pitkän aikavälin 
laskelmia, jotka tuottavat tietoa eläkeme-

noista ja eläkkeiden rahoituksesta. niissä 
tehdään myös erilaisia herkkyysarvioita, 
joissa yhtä kriittistä oletusta muutetaan 
ja nähdään sen vaikutus lopputulokseen. 
laskelmissa esimerkiksi maahanmuuttoa 
lisäämällä alentuneen syntyvyyden vai-
kutukset työeläkkeiden rahoitukseen voi-
daan kompensoida. jos syntyvyys pysyisi 
nykyisellä matalalla tasollaan, noin 6000-
7000 hengen kasvu nettomaahanmuutos-
sa paikkaisi vaikutukset.

Suomi on muun euroopan tavoin saanut 
viimeiset vuosikymmenet väestöosinkoa. 
tällä tarkoitetaan huoltosuhteen parane-
mista, kun työikäisen väestön suhteellinen 
osuus on suotuisa koko väestöön nähden. 
osinkoa nostetaan etenkin väestön raken-
nemuutoksen keskivaiheessa, jolloin syn-
tyvyys on alkanut laskea, mutta ikääntyvä  
väestö ei vielä heikennä huoltosuhdetta. 
nyt osinko on kääntynyt negatiiviseksi. 
tilanne suhteellisen uusi sekä Suomelle
että useille muille eu-maille. komission 
ikääntymisraportin arvioiden mukaan työ-
ikäisen väestön pienentyminen syö pitkäl-
lä aikavälillä 0,2 prosenttiyksikköä kotimai-
sesta talouskasvusta vuosittain.

jokainen 1990-luvulla uutisia seurannut 
muistaa termin ”eläkepommi”. Sen pelät-
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euroopan talouS- ja rahaliitto SelviSi eurokriiSiStä, mutta rikkoi Samalla omia Sääntöjään.

nyt kehitykSen SuunnaSta eripuraiSten eu-maiden on pakko kehittää kriiSinhallintameka

niSmeja ennen Seuraavan talouSkriiSin puhkeamiSta.

Seuraava 
talouskriisi 

testaa 
rahaliiton 

kriisin-
hallinnan
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”Euroopan keskuspankki on mandaat-
tinsa rajoissa valmis tekemään mitä 
tahansa euron säilyttämiseksi. Ja us-
kokaa minua, se riittää”, kommentoi 
pääjohtaja Mario Draghi eurokriisin 
keskellä kesällä 2012. Tuolloin Italian ja 
Espanjan valtionvelkakirjojen korot oli-
vat ennätyslukemissa ja pääoma pake-
ni euromarkkinoilta. Samana vuonna 
EKP julkisti OMT-osto-ohjelman. Sillä 
pyritään puuttumaan jäsenmaiden vel-
kakirjojen korkoihin, joiden erot olivat 
kasvaneet suuriksi.

Käytännössä OMT-ohjelma tarkoittaa, 
että EKP voi ostaa valtioiden joukko- 
velkakirjoja jälkimarkkinoilta ja tar-
vittaessa jäädyttää minkä tahansa 
jäsenvaltion velkakirjojen korkota-
son haluamalleen tasolle. Vaikka oh-
jelmaa ei ole koskaan pantu toimeen, 
mahdollisuus sen toimeenpanosta riit-
ti rauhoittamaan luottomarkkinoita. 
Samalla EKP:lle on muodostunut vii-
mekätisen lainanantajan rooli valtion 
velkakirjoille. 

– EKP teki kriisin aikana monia poik-
keuksellisia toimia. Se otti käytännössä 
vastuun elvytyksestä, koska jäsenval-
tioilla ei ollut siihen poliittista tahtoa 
tai toimintakykyä, sanoo Helsingin 
yliopiston poliittisen talouden tutkija 
Antti Ronkainen.  

Kun seuraava taantuma iskee euroalu-
eelle, EKP voi pyrkiä tasapainottamaan 
tilannetta kasvattamalla tasetta uusilla 
valtiolainojen tukiostoilla tai paina-
malla korkoja entistä matalammalle. 
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”Jäsenmaiden julkiselle taloudelle 
  asetettuja kriteeristöjä on tulkittu 
  löperösti, sillä sanktioita ei ole 
  haluttu asettaa.”
     toimituSjohtaja veSa vihriälä

EKP:n neuvosto on asettanut itselleen 
rajan, että keskuspankki ei saa omistaa 
33 prosenttia enempää jäsenmaiden 
liikkeellä olevista velkakirjoista. Jos ra-
jaa nostetaan, ollaan vielä aiempaa lä-
hempänä jäsenmaiden suoraa keskus-
pankkirahoitusta. Samalla kauemmas 
horisonttiin jää se markkinakurin aja-
tus, johon rahaliiton piti omien sääntö-
jensä mukaan perustua.

Vaikka talouskriisi kasvatti EKP:n val-
taa, se todennäköisesti sujahti uuteen 
rooliinsa enemmän pakon sanelemana 
kuin mielellään. Euroalueen velkakrii-
sin aikaan euromailla ei ollut tarvitta-
via kriisinhallintamekanismeja tai ins-
tituutioita, joiden avulla oltaisiin voitu 
toteuttaa pankkien hallittu alasajo ja 
valtioiden velkajärjestelyt.

Tasot haasteena
Maastrichtin sopimuksessa ei ollut 
otettu huomioon, että joku jäsenval-
tioista voisi ajautua maksukyvyttö-
myyteen. Ei siitäkään huolimatta, et-
tä rahaliiton valmisteluasiakirjoihin 
kuuluvissa raporteissa varoiteltiin, et-
tä rahapolitiikan yhdistäminen ilman 
yhteistä finanssipolitiikkaa olisi riski-
altista. Myöhemmin luotu vakaus- ja 
kasvusopimus pyrki asettamaan jäsen-
maiden julkisen talouden tasapainolle 
tietyt kriteerit.

– Sopimusten allekirjoittajat olettivat, 
että nämä kriteerit, no-bailout-periaate 
sekä EKP:n rahoituskielto luovat yhdes-
sä markkinakuriin perustuvan järjes-
telmän, Ronkainen sanoo. 

Markkinakurin ajateltiin huolehtivan 
siitä, että rahoitusmarkkinat langet-
taisivat korkeampia korkoja jäsenmail-
le, joiden finanssipolitiikka ei ole va-

kaus- ja kasvusopimuksen mukaista. 
No-bailout-periaatteen piti varmistaa, 
ettei tietyn jäsenmaan velkoja voisi siir-
tää toisten jäsenmaiden tai instituu-
tioiden vastuulle. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että EKP ei saisi rahoittaa 
jäsenmaita. 

– No-bailout-periaatteella ei ole ollut 
uskottavuutta. Lisäksi jäsenmaiden jul-
kiselle taloudelle asetettuja kriteeristö-
jä on tulkittu löperösti, sillä sanktioita 
ei ole haluttu asettaa, sanoo Elinkeino-
elämän tutkimuslaitoksen toimitusjoh-
taja Vesa Vihriälä.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
ensisijainen tehtävä on hintatason 
vakauden turvaaminen ja inflaation 
hillitseminen. EKP:n toimenpidevaih-
toehdot ovat rahapoliittisia, mutta 
rahapolitiikka ei kaikissa oloissa ole 
tehokasta, vaan tarvitsisi tueksi myös 
finanssipolitiikkaa. Se puolestaan on 
kansallisissa käsissä. Jotta raha- ja  
finanssipolitiikka edistäisivät tehok-
kaasti samaa päämäärää, niistä pitäisi 
päättää samalla tasolla. Silti ajatus Eu-
roopan unionin yhteisestä finanssipo-
litiikasta yhteisine budjetteineen ja val-
tionvarainministereineen tuntuu tällä 
hetkellä mahdottomalta.

– Ihmiset tuntevat solidaarisuutta en-
nen kaikkea oman maansa kansalai-
sia kohtaan. On vaikea kuvitella, että 
ehdotus verovarojen jakamisesta mui-
den EU-maiden kesken saisi missään 
jäsenvaltiosta poliittista tukea seuraa-
vien vuosikymmenten aikana, Vihriälä 
sanoo. 

– Ydinkysymys on se, miten pärjäämme 
parhaiten tilanteessa, jossa finanssi-
politiikka määritellään eri tasolla kuin 
rahapolitiikka.

Monta suuntaa
Jäsenmaat eivät ole yksimielisiä Eu-
roopan unionin tulevasta suunnas-
ta. Ranskan presidentti Emmanuel 
Macron on puhunut yhteisvastuun li-
säämisen puolesta. Saksa on korosta-
nut enemmän jäsenvaltioiden omaa 
vastuuta taloudenpidosta ja sääntöjen 
noudattamista. Toisaalta Puola ja Un-

”On tärkeä ymmärtää, että rahaliitto on 
  suurissa ongelmissa, jos päätöksiä ei 
  kyetä tekemään ja toimivia mekanismeja 
  rakentamaan ennen seuraavaa talouskriisiä.”
     tutkija antti ronkainen

kari puoltavat vahvaa kansallista suve-
reniteettia. Suomi kannattaa markki-
nakuriin perustuvaa rahaliittoa, joka 
pohjautuu yhteisvastuun vastustami-
seen sekä pankkiunionin viimeiste-
lyyn. Alkuvuonna 2018 Suomi liittoutui 
yhteen seitsemän muun pienen maan 
kanssa Hansa-ryhmäksi, joka pyrkii 
vahvistamaan pohjoista näkökulmaa 
EU:ssa.

Jäsenmaiden taloudelle asetetut kritee- 
rit ovat olleet eräs rahaliiton keskeisim-
mistä ja kiistellyimmistä osista. EU-
maan julkinen alijäämä ei saa ylittää 
kolmea prosenttia eikä velka 60:tä pro-
senttia bruttokansantuotteesta. Italian 
julkinen velka on tällä hetkellä 130 pro-
senttia maan BKT:stä.

– Kriteerit ovat tarpeettoman tiukat, 
mutta niiden höllentäminen ei ole jär-
kevää ennen kuin markkinakurille on 
rakennettu toimiva mekanismi, Vihriä-
lä toteaa. 

Hänen mielestään askel oikeaan suun-
taan olisi velkajärjestelyjä helpotta-
van yhteistoimintalausekkeen käyttö 
euromaiden velkakirjoissa. Velkapape-
rikohtainen yhteistoimintalauseke on 
ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen, 
mutta Vihriälä kannattaa sen muutta-
mista siten, että se koskisi koko velkaa. 
Tämä tarkoittaisi, että jos enemmis-
tö velkakirjojen haltijoista kannattaisi 
velkajärjestelyä, se sitoisi oikeudelli-
sesti kaikkia velkojia.

– Vähemmistö ei siis enää voisi hidas-
taa velkajärjestelyä asettumalla poikki-
teloin. Samalla Euroopan vakausmeka-

nismi EVM ottaisi aiempaa vahvem-
man roolin velkajärjestelyjen tuke-
misessa.

Joulukuussa 2018 pidetty eurohuippu-
kokous ottikin alustavasti tällaisiin as-
keleihin myönteisen kannan. Tärkeä 
kysymys kuitenkin on, missä järjestyk-
sessä tai millä aikataululla velkajärjes-
telyitä, pankkiunionia ja pääomaunio-
nia kohti voidaan edetä. 

Mekanismit kuntoon
Tutkija Antti Ronkaisen mielestä ei ole 
realistista ajatella, että tällä hetkellä 
suurimmissa talousvaikeuksissa ole-
vat maat saisivat hoidettua pankki-
sektorinsa riittävään kuntoon lähitu-
levaisuudessa, jotta pankkiunioniin 
kuuluva pankkiunionin laajuinen talle-
tussuoja saataisiin voimaan. Joidenkin 
euromaiden pankit ovat riippuvaisia 
sijoittajavastuun sekä vakavaraisuus-
sääntelyn poikkeussäännöistä. Lisäksi 
euroalueella on arvioitu olevan vajaan 
1000 miljardin edestä järjestämättömiä 
lainoja.

– Yksi ratkaisuvaihtoehto voisi olla Sak-
san entisen valtionvarainministerin 
Wolfgang Schäublen ehdotus EMU:n 
monitahtisesta syventymisestä, Ron-
kainen sanoo.

Schäublen ehdotuksessa euromaiden 
ydinjoukko etenee rivakampaa tahtia 
pankkiunionin viimeistelyssä ja Italian 
ja Kreikan kaltaiset talousongelmista 
kärsivät maat seuraisivat myöhemmin 
perässä. Schäuble ehdotti myös vapaa-
ehtoisen exit-mekanismin luomista. 

Näin ylitsepääsemättömiin talousvai-
keuksiin ajautunut euromaa voisi erota
vapaaehtoisesti mahdollisimman halli-
tusti rahaliitosta, mutta pysyä edelleen 
Euroopan unionin jäsenenä.

Ronkainen korostaa, että schäublismi 
olisi laadullinen muutos kriisinhoidos-
sa. Hän näkee, että eurokriisin aikana 
euroeroa käytettiin pääasiassa velkoji-
en ja troikan puolelta uhkauksena, jo-
ka ajaa kriisimaita entistä kaoottisem-
paan tilanteeseen, jos ne eivät hyväksy 
tiukkoja tukiehtoja. Hallitut erot sen si-
jaan voisivat edistää markkinakuria ja 
rahaliiton yhtenäistymistä.

– On tärkeä ymmärtää, että rahaliitto 
on suurissa ongelmissa, jos päätöksiä 
ei kyetä tekemään ja toimivia mekanis-
meja rakentamaan ennen seuraavaa ta-
louskriisiä, Ronkainen sanoo.

Hänen mielestään Suomen kannattai-
si siksi joustaa sekä budjettikuria että 
pankkiunionia koskevissa säännöissä, 
mikäli pankkiunionin ja velkajärjeste-
lyjen loppuun saattaminen sitä vaatii.

– Tämä olisi oikeastaan välttämätöntä, 
mikäli liittovaltiokehitystä ja tulonsiir-
toja halutaan vastustaa, Ronkainen 
sanoo.

Jos rahaliiton suunnasta ei päästä yh-
teisymmärrykseen, tulevista kriiseistä 
selviäminen riippuu siitä, kykeneekö 
EKP estämään omilla toimillaan kor-
kojen nousun. Käytäntö näyttää, riit-
tääkö se.
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Bjerstedtin mukaan välillä näyttikin siltä, 
että markkinoiden liikkeet heijastelivat pi-
kemmin keskuspankkien rahapoliittisiin 
toimiin liittyviä odotuksia ja niiden täyt-
tymistä. nyt pyritään palaamaan tavan-
omaisempaan rahapolitiikkaan.

– keskuspankit joutuvat tasapainoile-
maan aikamoisessa ristiaallokossa nyt, 
kun suhdannehuippu on ohitettu ja  
kauppapoliittiset iskut sekä vastaiskut 
jäytävät odotuksia ja luottamusta, sanoo 
Bjerstedt.

jotta eläkkeet voidaan turvata, on tärke-
ää, että taloudellinen toimintaympäris-
tö on vakaa. euroalueen rahoitusjärjestel-
män häiriötön toiminta tukee Suomen ja 
muiden euromaiden talouskasvua ja työl-
lisyyttä. vakaus tukee myös eläkevaro-
jen sijoittamista vähentämällä siihen liit-
tyviä riskejä.

Bjerstedt korostaa, että markkinoiden 
korjausliikkeet ovat osa normaalia talou-
den kulkua, sen sijaan isot järjestelmä-
kriisit eivät ole.

– edellisestä kriisistä opittiin kuitenkin se, 
että on hyvä olla suunnitelmat siitä, missä 
marssijärjestyksessä edetään, mikäli jo-
tain poikkeustoimia tarvittaisiin.

finanssivalvonta seuraa finanssimarkki-
natilannetta ja arvioi sen vaikutusta työ-
eläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen. Se on 
velvoitettu raportoimaan muutoksista vii-
pymättä ministeriölle, jotta ministeriö voi-
si ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

moni eu-maa joutui sopeuttamaan 
kriisivuosina eläkkeitä, mutta Suomi 
selviytyi ilman näitä toimia. Siitäkin 
huolimatta, että varallisuusarvot ro-
mahtivat markkinoilla ja toimijoiden 
vakavaraisuusasemat heikkenivät 
finanssikriisissä. 

kriisin kovimman kurimuksen kes-
kellä tehtiin kuitenkin nopealla aika-
taululla väliaikaisia muutoksia työ-
eläkevakuuttajien sijoitustoimintaa ja 
vakavaraisuutta koskeviin säädöksiin. 
esimerkiksi niin kutsutun osaketuot-
tosidonnaisen lisävakuutusvastuun 
osuutta kasvatettiin eläkesijoittajien 
tuottovaatimuksessa. myöhemmin 
tästä muutoksesta tehtiin pysyvä ja 
osuutta nostettiin.

– tilapäisten muutosten tavoite oli 
vahvistaa yksityisalojen työeläketoimi-
joiden vakavaraisuutta, jotta ne eivät 
joutuneet esimerkiksi myymään osa-
kevarallisuuttaan todella epäedulli- 

sessa markkinatilanteessa, kertoo  
työeläkeyhtiö varman pääekonomisti 
katja Bjerstedt. 

eurokriisin jälkeinen aika sen sijaan 
on ollut eläkesijoittajille suotuisa toi-
mintaympäristö aina vuoden 2018 vii-
meisellä neljänneksellä äityneeseen 
markkinamyräkkään saakka. varalli-
suusarvot nousivat pitkään markki-
noilla ja eläkesijoittajien vakavarai-
suudet vahvistuivat. keskuspankkien 
finanssi- ja eurokriisissä sekä sen jäl-
keen harjoittamalla poikkeuksellisel-
la rahapolitiikalla on kuitenkin ollut 
pitkäaikaisia vaikutuksia toimintaym-
päristöön. pankkien matalalle paina-
mat korot ovat puskeneet sijoituksia 
osakemarkkinoille.

– rahapolitiikka on ollut pitkään ta-
louspolitiikan keskiössä. periaattees-
sa kurssien liikkeet kertovat, mitä  
odotuksia yritysten arvoon ja tuloksiin 
kohdistuu, Bjerstedt sanoo.

työeläkejärjestelmä osoitti 
eurokriisissä vahvuutensa

”on hyvä olla suunnitelmat       
  siitä, missä marssijärjestyk-   
  sessä edetään, mikäli jotain     
  poikkeustoimia tarvittaisiin.”

12

pääekonomiSti katja BjerStedt
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GloBaaliSSa mittakaavaSSa pienehkö eu voi omalla eSimerkillään tehdä 

ilmaStonmuutokSen ehkäiSemiSekSi paljon. vaikka eu:n ilmaStopolitiikka 

on ollut kunnianhimoiSta, myöS Sen omia pääStötavoitteita tuliSi tiukentaa.

EU:lla 
mahdollisuudet
merkittäväksi 
ilmastotoimijaksi

– Tässä geopoliittisessa tilanteessa  
Katowicen ilmastokokouksen tulos oli 
erinomainen, analysoi ympäristöneu-
vos Outi Honkatukia. Hän johtaa Suo-
men valtuuskuntaa kansainvälisissä il-
mastoneuvotteluissa ja vastaa Suomen 
neuvottelukantojen valmistelusta YK:n 
ilmastoneuvotteluihin.

Vuoden 2018 joulukuussa pidettyä 
konferenssia odotettiin ennakkoon 
jännittynein tunnelmin. Lokakuussa 
julkaistun hallitusten välisen ilmas-
tonmuutospaneelin IPCC:n raportin 
viesti oli selvä: ilmaston lämpenemi-
nen on saatava pysähtymään 1,5 as-

teeseen. Euroopan unioni ja Kiina  
suhtautuivat ennen kokousta raport-
tiin sen vaatimalla vakavuudella, mut-
ta Yhdysvaltain presidentti Donald 
Trump syytti ilmastotutkijoita ”poliit-
tisesta agendasta”. 

Katowicessa päästiin kuitenkin so-
puun Pariisin ilmastosopimuksen toi-
meenpanosäännöistä. Tämä tarkoittaa, 
että jatkossa sopimuksen ratifioineet 
184 maata seuraavat päästöjään ja ra-
portoivat niistä kaikille maille yhteisil-
lä säännöillä. Vaikka osa kehittyvistä- 
maista voi raportoida muita vähemmän 
yksityiskohtaisesti ja pidemmällä vii-

veellä, tulee niiden perustella miksi ja 
miten pitkäksi aikaa ne tarvitsevat täl-
laista joustoa. Lähtökohtaisesti Parii-
sin sopimuksen säännöt ovat nyt samat 
kaikille.

– Toimeenpanosäännöistä sopiminen 
oli merkittävä askel. Täytyy muistaa, 
että maiden päästötavoitteiden kiristä-
minen ei edes ollut tämän kokouksen 
asialistalla, Honkatukia sanoo.

Pariisin ilmastosopimus perustuu mai-
den itse antamille sitoumuksille. Vaik-
ka yhteisistä pelisäännöistä sovittiin, 
varsinaiset sitoumukset eivät ole sillä 
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tasolla, että ne riittäisivät rajoittamaan 
maapallon keskilämpötilan nousun al-
le kahden asteen. Toisin sanoen, pääs-
tötavoitteita on pakko kiristää.

– Käytännössä ainoastaan kaksi maa-
ta, Marokko ja Gambia, ovat sitoutu-
neet sellaisiin toimiin, joilla ilmaston 
lämpeneminen saataisiin pidettyä 1,5 
asteessa. Nykytoimilla ollaan menossa 
lähelle 3 asteen lämpenemistä, sanoo 
Sitran Ilmastoratkaisut-avainalueen 
projektijohtaja Janne Peljo. 

Tämä tarkoittaisi Suomessa kuutta as-
tetta, sillä Pohjoismaat ja arktiset alu-
eet lämpenevät kaksinkertaisella vauh-
dilla maapallon keskiarvoon nähden. 
Muiden maiden toimet vaikuttavat mei-
hin suoraan, ja näihin vaikutuksiin so-
peutuminen on kansallisissa käsissä.

Rajattomat riskit
Saksalainen yhteiskuntatieteilijä 
Ulrich Beck kuvaa nykyistä elinympä-
ristöämme termillä ’riskiyhteiskunta’.
Sille on olennaista, että kehityksen 
tuomat negatiiviset sivuvaikutukset 
kasvavat sen mukanaan tuomaa hyvin-
vointia suuremmiksi. Globaalissa riski-
yhteiskunnassa päätösten tuhoisat si-
vuvaikutukset rapauttavat perinteisiä 
vastuukäsityksiä. 

On vaikea sanoa, kuka tavaroiden ja 
palvelujen liikakulutuksesta on viime 
kädessä vastuussa: yksittäiset kulutta-
jat, tavaroita valmistavat tehtaat, niitä 
markkinoivat, liian lepsu politiikka ja 
sitä tekevät poliitikot vaiko äänestäjät? 
Juuri tämä epäselvyys on globaalin ris-
kiyhteiskunnan ytimessä – rajattomista 
riskeistä ovat samaan aikaan vastuus-
sa kaikki ja ei varsinaisesti kukaan. 

IPCC:n tuoreen raportin viesti oli  
selvä:mikään toimi ei ole liian pieni 
ilmastonmuutoksen torjumiseen, jo-
ten kaikkien tulisi osallistua – myös 
yksilöiden. Suomalainen voi vaikut-
taa esimerkiksi parantamalla kotinsa 
lämmityksen energiatehokkuutta tai 
vähentämällä lihansyöntiä, autoilua ja 
lentomatkustamista. 

Toisaalta suurimpien ratkaisujen avai-
met ovat suurten institutionaalisten 
toimijoiden käsissä. Myös Beck oli sitä 
mieltä, että globaali riskiyhteiskunta 
tuottaa uudenlaista dynamiikkaa siitä 
yksinkertaisesta syystä, ettei yksikään 
kansallisvaltio kykene ratkaisemaan 
maailmanlaajuisia ongelmia yksin.

– Suurilla investoinneilla sekä voi että 
pitää hidastaa ilmaston lämpenemistä. 
Tähän kuitenkin tarvitaan koko talou-
den murrosta, Honkatukia sanoo.

Jotta sekä kehittyvien maiden että ke-
hitysmaiden päästöjä voidaan vähen-
tää, puhutaan sen mittaluokan sum-
mista, että minkään kansallisvaltion 
resurssit eivät yksin riitä. Kansainväli- 
sen energiajärjestön International 
Energy Agencyn (IEA) vuosittain julkai- 
seman World energy outlook -raportin 
mukaan energian kysyntä tulee vuosi-
en 2016 - 2040 aikana kasvamaan kaik-
kialla muualla paitsi Euroopan unio-
nissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. 
Tämä johtuu kehittyvien maiden elin-
tason kasvusta. Honkatukia kuitenkin 
uskoo, että kehittyvillä mailla on mah-
dollisuus tehdä teknologinen harppa-
us, joka mahdollistaa elintason kasvat-
tamisen ilman fossiilisten päästöjen 
kasvua. Sitran Janne Peljo on samaa 
mieltä.

Beck näki nykyisin elinympäristömme 
oleellisimpina riskeinä ne, joita tekno-
logia tuottaa sekä ihmisen että luon-
non hyvinvoinnille. Mutta teknologia 
voi myös tuottaa ratkaisuja. Aurinko-
energia on jo nyt monessa päivänta-
saajan alueen maassa taloudellisin ja 
tehokkain sähköntuotantomuoto. Osit-
tain siksi, ettei se vaadi investointia 
laajoihin infraverkkoihin.

– Uusiutuvan energian tuotantomuodot 
ovat tulossa kilpailukykyisiksi juuri oi-

”Tässä geopoliittisessa         
  tilanteessa Katowicen   
  ilmastokonferenssin    
  tulos oli erinomainen.”
  

”Ainoastaan kaksi maata,        
  Marokko ja Gambia, ovat  
  sitoutuneet sellaisiin  
  toimiin, joilla ilmaston  
  lämpeneminen saataisiin    
  pidettyä 1,5 asteessa.”

ympäriStöneuvoS outi honkatukia

projektijohtaja janne peljo

keaan aikaan. Olennaista on se, että ne 
saadaan niin nopeasti ja laajasti käyt-
töön, etteivät kehitysmaat lukittaudu 
fossiilisten polttoaineiden tielle, Peljo 
sanoo.

Päästökauppa toimii
Global Commission on the Economy 
and Climate -hankkeen tuottaman  
Better Growth Better Climate -raportin 
mukaan kehittyvien maiden ilmasto-
ystävällinen talouskasvu ei itse asiassa 
vaadi määrällisesti juurikaan suurem-
pia investointeja kuin nykykehityksen 
mukainen linja. Eräs Euroopan unionin 
tulevaisuuden tärkeimmistä tehtävis-
tä saattaakin olla sen varmistaminen, 
että sijoitukset ohjautuvat oikeisiin 
kohteisiin.

Euroopan komissio toteuttaa tällä 
hetkellä kestävän kasvun rahoitusta 
koskevaa toimintasuunnitelmaa. Sen 
tarkoitus on saada yksityiset pääomat 
mukaan ilmastotalkoisiin. Suunnitel-
massa on 10 eri toimea. Niistä kolmes-
ta on jo annettu lainsäädäntöehdotuk-
set, joista neuvotellaan EU:ssa. Näistä 
kaksi merkittävintä liittyvät tiedonan-
tolainsäädäntöön sekä EU:lle yhteisen 
määrittelyn rakentamiseen sille, mikä 
on ympäristön kannalta kestävää. 

Lainsäädännön tullessa voimaan insti-
tutionaalisten sijoittajien olisi tiedotet-
tava avoimesti portfolioidensa ympä-
ristöriskeistä. Rahastoyhtiöiden pitäisi 
puolestaan varmistaa, että rahasto 
täyttää tietyt EU:n asettamat ehdot,  
jotta sitä voidaan ylipäänsä markkinoi-
da vihreänä. 

Outi Honkatukia näkee, että nykyinen 
EU-komissio on hyvin ilmastomyön-
teinen. Hän toivoo, että vahva ilmas-
topolitiikka jatkuu komission uuden-
kin kokoonpanon aikana. Vahvalle 
ilmastopolitiikalle on tarvetta. Vaikka 
globaalisti suurin potentiaali päästö-
jen vähentämiseen on Kiinan ja Intian 
kaltaisilla suurilla nopeasti kasvavilla 
talouksilla, myös EU:n pitäisi tiukentaa 
omia päästötavoitteitaan.

EU-maat ovat sopineet tavoittelevan-
sa vuoteen 2030 mennessä vähintään 
40 prosentin vähennystä kasvihuone-
päästöihin. Jotta ilmaston lämpenemi-
nen rajoittuisi 1,5 asteeseen, EU:n tulisi 
käytännössä vähentää päästöjä noin 60 
prosenttia. Tämä voisi onnistua esimer-
kiksi päästökaupan avulla.

– Päästökauppa on periaatteessa pom-
minvarma järjestelmä. Se toimii, mutta 
tällä hetkellä päästökatto laskee liian 

hitaasti ja ilmaisjako on avokätinen. 
Näihin puuttuminen on ollut poliittis-
ta syistä varsin kankeaa, Honkatukia 
sanoo.

Myös Janne Peljo pitää päästökauppaa 
toimivana järjestelmänä, jos se on ka-
libroitu toimimaan oikein. Hänen mie-
lestään päästölupien hinta on kuiten-
kin tällä hetkellä liian matala.

– Poliittinen mekanismi ei tue sitä, että 
hinnat pysyisivät riittävällä tasolla. 
Myös globaali taantuma painoi hintoja 
turhan alas.

Hän nostaa esiin, että päästökauppaa 
voitaisiin muokata jo uuden Euroopan 
komission toimintakauden aikana. 

– Ilmastokysymysten olisi suotavaa 
nousta muutenkin eurovaalien yhtey-
dessä keskustelun suureksi teemaksi. 
Vastuullisten äänestäjien ei pidä pääs-
tää poliittisia päättäjiä tässä asiassa 
helpolla.
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ilmastokysymykset  
ohjaavat 
eläkevarojen 
sijoittamista

Yhteisiä 
ratkaisuja 
yhteisiin 
haasteisiin

World economic forum on arvioinut,  
että talouksien epäonnistunut sopeutu-
minen ilmastonmuutokseen on globaa-
lin talouden viiden suurimman riskin jou-
kossa. työeläkeyhtiö elon sijoitusjohtaja 
Hanna Hiidenpalo korostaa, että ilmas-
tonmuutos täytyy huomioida sijoitustoi-
minnassa sekä osana sijoitusten valintaa 
että riskiarviointia. asian painoarvo on jo 
nykyisin merkittävä, ja se tulee olemaan 
sitä myös jatkossa.

–  olemme asettaneet omalle toiminnal-
lemme pitkän aikavälin tavoitteita, joita 
tarkastelemme säännöllisesti, hiiden-
palo sanoo. 

eräs tavoitteista on, että vuoteen 2025 
merkittävä osa elon sijoituksista tukisi 
yk:n kestävän kehityksen tavoitteiden-
toteutumista. tämä koskee sekä suoria 
osake- ja yrityslainasijoituksia että kaik
kia infra- ja reaalisijoituksia. jatkuva ta-
voite on lisäksi varmistaa, ettei sijoituk-

siin liity liiallista ilmastoriskiä. elo laskee 
ja raportoi vuosittain sijoitustensa hiili-
jalanjäljen ja käyttää tuloksia osana hiili-
riskin arviointia.

Suomen ilmastohuippukokouksen yhte-
ydessä kesällä 2018 julkaistiin ilmasto-
luokituksia tekevän järjestön asset ow-
ner disclosure projectin (aodp) Winning 
Climate Strategies -raportti. elo on rapor-
tissa mukana yhtenä 22:sta maailman-
laajuisesti parhaiten ilmastokysymykset 
huomioivasta institutionaalisesta sijoitta-
jasta, joita oli kaikkiaan noin 500.

Suomalaisilla työeläkevakuuttajilla on 
mahdollisuus vaikuttaa kansainvälisis-
sä verkostoissa ja areenoilla muihin  
yhtiöihin, jotta ne raportoisivat ilmasto-
vaikutuksiaan ja pienentäisivät ilmasto-
riskejään. hiidenpalon mukaan tämän 
vaikuttamisen merkitys on kasvanut vii-
meisten vuosien aikana.

– lisäksi kannustamme yhtiöitä löytä-
mään liiketoimintamahdollisuuksia il-
mastomuutoksen hillinnästä, hiidenpa-
lo sanoo.

yritysten lisäksi elo pyrkii vaikuttamaan 
kansainvälisiin rahastomanagereihin,  
jotta he huomioisivat ilmastonäkökulmat 
sijoituksissaan. elon tavoitteena on, että 
sen jokainen ulkopuolinen rahastomana- 
geri sitoutuisi tähän vuoteen 2020 
mennessä.

euroopan komission kestävän kasvun ra-
hoitusta tukeva toimintasuunnitelma tu-
lee toteutuessaan auttamaan työeläkeva-
kuuttajia analysoimaan sijoituskohteitaan 
paremmin vastuullisuuden näkökulmas-
ta. kestävien liiketoimintojen koko eu:n 
sisällä yhtenäistetty taksonomia eli luokit-
telu tulee olemaan tässä tärkeä työkalu.

euroopan parlamentin uusi kausi käyn-
nistyy kesällä 2019. parlamentin työ ta-
pahtuu kaukana jäsenmaiden pääkau-
pungeista ja se villitsee siksi kansalaisia 
paljon vähemmän kuin kotimaan politiik-
ka. Siksi eu-vaalien äänestysaktiivisuus-
kin jää yleensä kauas kansallisten vaalien 
vastaavasta. 

eu-vaalien tulos ja sen pohjalta tämän 
vuoden aikana käytävät uuden komission 
työohjelmaa koskevat kuulemiset ja neu-
vottelut ovat kuitenkin tärkeitä. ne muok-
kaavat osaltaan yhteisen maanosamme 
tulevaisuutta ja niiden lopputulokset ovat 
siksi merkityksellisiä myös suomalaisten 
kannalta. tämän takia mekin haluamme 
osaltamme rakentaa euroopan unioniin 
ja sen politiikkaan liittyvää kiinnostusta ja 
ymmärrystä.

euroopan parlamentilla on paljon valtaa 
unionin päätöksenteossa, sillä se päättää 
useimmista unioniasioista tasavertaisesti 

jäsenmaiden hallitusten kanssa. työeläk-
keiden maailmassa tuo valta näkyy kui-
tenkin suoraan vain vähän, sillä liki kaik-
ki eläkepolitiikkaa koskevat päätökset 
tehdään niin Suomessa kuin muissa-
kin unionimaissa lähes yksinomaan koti-
maan lainsäädännössä. Siksi myös oman 
vaikuttamistyömme painopiste on täällä 
Suomessa.

euroopan unioni on silti meillekin tärkeä, 
sillä monet sen piirissä tehtävät – ja siellä 
yhteisymmärryksen puutteen takia tämän 
tästä myös tekemättä jäävät - päätökset 
vaikuttavat kansantalouden ja rahoitus-
markkinoiden kehitykseen ja sitä kautta 
myös eläkkeiden kertymiseen ja työeläk-
keiden rahoitukseen.

Sisämarkkinoiden toimivuus ja kestävä 
kasvu kannattelevat osaltaan Suomenkin 
taloutta. eurojärjestelmän häiriötön toi-
minta tukee niin Suomen kuin muidenkin 
euromaiden talouskasvua ja työllisyyttä. 
Se vähentää osaltaan myös työeläke- 
varojen sijoittamiseen liittyviä riskejä.

euro tuo myös hintoihin vakautta. hinta- 
vakaus on erityisen hyvä asia eläkkeen-
saajien kannalta, sillä heidän mahdolli- 
suutensa paikata hintojen nousun vaiku-
tuksia tuloja lisäämällä on usein vähäi-
sempi kuin muilla kotitalouksilla. Se pa-
rantaa myös yritysten mahdollisuuksia 
suunnitella ja kehittää omaa toimintaansa. 
Siksi kaikilla talous- ja rahaliiton vakau-
teen liittyvillä kysymyksillä sekä niihin liit-
tyvillä kiistoilla ja ratkaisuehdotuksilla on 
osaltaan merkitystä myös työeläkejärjes-
telmän kannalta.

euroopan tulevaisuus ei kuitenkaan rat-
kea yksinomaan talous- ja rahaliiton avul-
la. merkitystä on myös sillä, mitä tapahtuu 
esimerkiksi ilmastopolitiikan, kauppapo-
litiikan tai sisämarkkinoiden kehittämi-
sen saralla. 

kestäviä ratkaisuja tarvitaan myös  
euroopan moniin väestöhaasteisiin, siis  
niin siirtolaisuuden ja pakolaisuuden kuin  
väestön ikääntymisen, sekä syntyvyyden 
alenemisenkin kysymyksiin.

osa tulevaisuudesta rakennetaan var-
masti jatkossakin kansallisen politiikan 
piirissä. maailmassa on kuitenkin lähi-
vuosina yhä enemmän sellaisia ongel-
mia, joihin on sekä viisasta, tehokasta että 
välttämätöntä hakea ratkaisuja yhdessä. 
meille eurooppalaisille olisi onneksi, jos 
pystyisimme löytämään mahdollisimman 
monet noista ratkaisuista nimenomaan 
yhteisen unionimme puitteissa.

suvi-anne siimes
telan toimitusjohtaja

jälkikirjoituS
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työeläkevakuuttajat tela ry on kaikkien Suomessa 

toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. 

jäseniämme ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa 

hoitavat työeläkevakuuttajat.

www.tela.fi
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