
Suuren valiokunnan enemmistön ja sosialidemokraattien vastalauseen eroavaisuus: 
 
Suomen kanta Kreikan kolmanteen apupakettiin vahvistettiin eduskunnan suuressa valiokunnassa 
13.8.2015. Valiokunta hyväksyi seuraavan VM:n esityksen Suomen toimintalinjaksi 
 
1. Suomi on talous‐ ja rahaliiton jäsenenä sitoutunut edistämään euroalueen vakautta. 
2. Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa. Mikäli 
Euroopan vakausmekanismia joudutaan vielä käyttämään, sen tulee tapahtua vain mekanismin 
nykyisen kapasiteetin ja pääomarakenteen puitteissa. 
3. Suomi katsoo, että Kreikan EVM‐ohjelma ja sen ehdollisuus luovat edellytyksiä Kreikan 
talouden tervehtymiselle ja palaamiselle kasvun tielle sekä Kreikan paluulle 
markkinarahoituksen piiriin. Suomi pitää tärkeänä, että Kreikka aloittaa heti ohjelman 
alkuvaiheessa määrätietoiset toimet ohjelman toteuttamiseksi. Suomen arvion mukaan 
velkakestävyyden saavuttaminen tulee olemaan haastavaa ja edellyttää Kreikalta täydellistä 
sitoutumista uuteen ohjelmaan sekä sen tinkimättömään täytäntöönpanoon. On tärkeä 
varmistaa Kreikan vahva sitoutuminen ehdotettuun tiukkaan ehdollisuuteen sekä merkittävien 
rakenneuudistuksien toteuttamiseen. 
4. Ohjelmassa tulee välttää rahoitustuen maksamisen tarpeetonta etupainoisuutta. 
5. Suomi pitää tärkeänä, että EVM:n etuoikeutetun velkojan asema IMF:n jälkeen vahvistetaan 
mahdollisessa rahoitustukiohjelmassa. 
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6. Rahoitustuen määrää on pystyttävä rajaamaan sekä rahoitustuen takaisinmaksua ja Kreikan 
velkakirjamarkkinoille palaamista varmistamaan erityisesti yksityistämistulojen kautta tai 
muutoin hyödyntämällä valtion omaisuutta rahoituksen saamiseksi. 
7. Suomi katsoo, että pankkien pääomituksen ja uudelleenjärjestelykustannusten kattamiseen 
voidaan käyttää varoja vain pankkien tilasta ja pääomitustarpeesta tehdyn huolellisen arvion 
perusteella. Rahoitustuen käytön on tapahduttava EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti 
tiukan ehdollisuuden, vastikkeellisuuden ja omistajan‐ ja sijoittajanvastuun periaatteita 
noudattaen. Suomi pitää tärkeänä, että pankkisektorin ja sen vakautustoimien ammattimainen 
ja hyvä hallinto varmistetaan ennen kuin rahoitustukea maksetaan. 
8. Suomi pitää tervetulleena sitä, että ohjelmassa painotetaan aiempaa selkeämmin kasvua ja 
Kreikan talouden elpymistä tukevia toimia sekä korruption ja veronkierron kitkemistä. Lisäksi 
erityisen myönteistä on sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus. 
9. Suomi suhtautuu varauksellisesti Kreikan ensimmäisen ja toisen lainaohjelman nykyisten 
ehtojen lisähuojennuksiin osana mahdollista uutta rahoitustukiohjelmaa. Euroalueen maat 
ovat jo vuosina 2011 ja 2012 tehneet merkittäviä helpotuksia Kreikan lainaehtoihin, jotka 
edesauttavat Kreikan paluuta velkakirjamarkkinoille. Eurohuippukokouksessa 12.7.2015 
sovitun mukaisesti velan nimellisarvon leikkaukset eivät ole mahdollisia ja lisähuojennuksia 
arvioidaan vasta uuden ohjelman ensimmäisen väliarvion hyväksymisen jälkeen ja silloinkin 
niiden ehtona on uudessa ohjelmassa sovittavien toimien täytäntöönpano kokonaisuudessaan. 
Suomi arvioi mahdollisia lisähuojennuksia sen perusteella, voidaanko niitä myöntää nykyisten 
kokonaisvastuiden puitteissa ja ottaen huomioon vaikutukset Suomen ja kreikkalaisten 
pankkien väliseen tuottojenvaihtosopimukseen. 
10. Suomi korostaa, että ohjelman ehtojen toteuttamisen arviointi on edellytys lainaerien 
maksamiselle. 
11. Näiden edellä todettujen edellytysten täyttyessä Suomi arvioi, että uusi rahoitustukiohjelma on 
myös alueen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi Suomen kansallisen edun ja vastuiden 
näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin Kreikan ajautuminen maksukyvyttömyyteen. Näin ollen 
Suomi voi hyväksyä Kreikan kolmannen sopeutusohjelman. 
12. Suomi katsoo, että IMF:n mukanaolo on keskeistä ohjelman uskottavuuden kannalta. Suomi 
edellyttää ratkaisuja, joilla varmistetaan IMF:n asiantuntemuksen hyödyntäminen ja 
mahdollistetaan sen liittyminen ohjelman rahoitukseen mahdollisimman pian. 



13. Jos 14.8.2015 euroryhmän kokouksessa ei kyetä aikataulu‐ tai teknisistä syistä tekemään 
päätöstä EVM‐ohjelmasta, Suomi voi hyväksyä Euroopan rahoitusvakausmekanismin 
käyttämisen lyhytaikaisen siltarahoituksen tarjoamiseksi Kreikan välittömien rahoitustarpeiden 
kattamiseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että on olemassa selkeä näkymä varsinaisen ohjelman 
hyväksymisestä. 

Sosialidemokraatit tekivät oman ehdotuksen, joka hävisi äänestyksessä äänin 14-4-1. 

Keskustelun aikana ed. Tuppurainen ed. Gustafssonin kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy 
seuraavan eduskunnan kannan: 

"1. Suomen hallitus on sitoutunut edistämään euroalueen vakautta ja osallistumaan rakentavasti 
euroryhmän päätöksentekoon yhteisymmärrystä etsien. Yhdessä sovittujen ratkaisujen tavoitteena on 
euroalueen (myös Kreikan) ja ennen kaikkea Suomen kannalta kestävä, taloudellisesti vastuullinen, 
sosiaalisesti yhdenvertainen ja oikeudenmukainen lopputulos.   

2. Suomi toteaa, että aikaisemmat lainaohjelmat ovat epäonnistuneet tavoitteissaan. Suomen hallitus 
suhtautuu epäilevästi Kreikan kolmannen lainaohjelman onnistumisen edellytyksiin. Suomi edellyttää 
lainaohjelmaan merkittäviä parannuksia.  

- Jotta uusia ohjelmia ei enää tarvittaisi on tavoitteena oltava Kreikan velkakestävyyden ja 
valtiontalouden tasapainon pysyvä paraneminen talouskasvulla, jota tukevat työttömyyden 
lieveneminen, taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen ja maan kasvava houkuttavuus ulkomaisille 
investoinneille. Tämä edellyttää ohjelmasta huomattavasti aikaisempaa määrätietoisempaa panostusta 
talouskasvuun, investointeihin ja työllisyyteen. Samalla tuetaan yhteiskunnan vakautta, korjataan 
aikaisempien ohjelmien aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja kansalaisten oma-aloitteista vaatimusta 
paremmasta hallinnosta. Esitetty velkaohjelma ei riittävällä tavalla tue Kreikan talouden kasvua, 
työllisyyttä ja investointeja.  

- Kreikan tulee täysin sitoutua tarpeellisiin uudistustoimiin ja omilla toimillaan palauttaa muiden 
euromaiden luottamus päätöksentekoonsa ja sitoumustensa uskottavuuteen. Kreikan hallitukselta 
edellytetään kykyä ja halua rakenteellisiin uudistuksiin, ennen kaikkea poliittisen suosikkijärjestelmän, 
veronkierron ja -välttelyn sekä korruption kitkemiseen.  

- Kaikkien ratkaisujen tulee pitää sisällään riittävät Kreikan omat toimet maan palauttamiseksi kasvun ja 
työllisyyden uralle ja näitä toimia eurooppalaisen yhteisön tulee tukea.  

- Suomi ei hyväksy Kreikan lainaohjelman nykyisten ehtojen lisähuojennuksia. Euroalueen maat ovat jo 
vuosina 2011 ja 2012 tehneet merkittäviä helpotuksia Kreikan lainaehtoihin, jotka edesauttavat Kreikan 
paluuta velkakirjamarkkinoille. Jos lainaohjelman ehtojen huojentamista harkittaisiin, nousisi 
väistämättä esiin myös kysymys jäsenvaltioiden tasavertaisesta kohtelusta.  

- Suomen saatavat tulee kaikissa järjestelyissä varmistaa. Tämä edellyttää, että EVM:n lainojen 
ensisijaisuusasema ja takaisinmaksu on turvattu.  

- Suomi edellyttää ratkaisuja, joilla turvataan IMF:n osallistuminen rahoitukseen ja sen 
asiantuntemuksen hyödyntäminen.  

- Suomen on kaikissa oloissa pidettävä kiinni itselleen vuoden 2011 vakuusjärjestelyn kautta 
neuvotelluista saatavista." 

Kysymys kuuluu kuinka moni on huomannut tämän eron ja kuinka moni tietää, miten se eroaa 
hallituksen esityksestä. Nähdäkseni viimeinen kohta eli vakuusjärjestystä kiinnipitäminen oli se 
varsinainen ero. Muilta osin oli kyse sanavalinnoista  

 
 


