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Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 25.-26.2.2022 sekä euroryhmän kokous
25.2.2022, Pariisi
Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Annika Saarikko.
Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä päätöksiä.
Tiivistelmä
Valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien ensimmäisessä yhteisessä työistunnossa
keskustellaan Euroopan talouskasvusta, kasvun esteistä ja tulevaisuuden finanssipolitiikasta
kaksoissiirtymän valossa. Aiheesta alustaa OECD:n pääekonomisti Laurence Boone. Suomi osallistuu
keskusteluihin EU-selonteon kantojen pohjalta.
Ministerit ja pääjohtajat keskustelevat myös rahoitussektoriin kohdistuvista odotuksista vihreän ja
digitaalisen siirtymän edellyttämien investointitarpeiden valossa. Aiheesta alustavat New Financial
ajatushautomon toimitusjohtaja William Wright sekä Euroopan pankkiyhdistysten liiton puheenjohtaja
ja Santander pankkikonsernin pääjohtaja Ana Botin. Suomi ottaa asian tiedoksi.
Toisena kokouspäivänä valtiovarainministerit keskustelevat riskirahoituksen tilanteesta EU:ssa
innovaatioiden ja kasvun näkökulmasta. Asiasta alustaa mm. Euroopan investointipankin pääjohtaja
Werner Hoyer. Suomi ottaa asian tiedoksi.
Viimeisessä työistunnossa ministerit keskustelevat vihreän siirtymän hyväksyttävyyden
vahvistamisesta. Aiheesta alustaa Pariisin kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Katheline
Schubert. Suomi ottaa asian tiedoksi.
Muut asiat
Työlounaalla ministerit keskustelevat EU:n talouspolitiikan vahvistamisesta globaalisti. Aiheesta
alustaa Open Society Foundations –säätiön Euroopan ja Euraasian toimitusjohtaja Daniela Schwarzer.
Euroryhmä 25.2.
Euroryhmän alustavalla asialistalla on makrotalouden kehitys ja politiikkanäkymät euroalueella,
makrotalouden epätasapainomenettelyn euroalueen ulottuvuus sekä tilannekatsaus eurosta
digitaalisena valuuttana.
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Asialista:

Alustavien tietojen mukaan keskusteluja käytäisiin seuraavista aiheista:

1. Euroopan talouskasvu tulevaisuudessa: mitkä ovat kasvun esteet EU:ssa ja mikä on
sopivaa finanssipolitiikkaa, jotta voidaan saavuttaa vihreä ja digitaalinen siirtymä s. 4

2. Rahoitussektoriin kohdistuvat odotukset vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien
investointitarpeiden valossa

s. 7

3. Rahoitusriskit EU:ssa

s. 10

4. Vihreän siirtymän hyväksyttävyyden vahvistaminen

s. 12

****

Perjantai 25.2.
9:00 Euroryhmä
13:00 Työlounas
15:00 Työistunto I
17:00 Työistunto II
Lauantai 26.2.
9:00 Työistunto IV
11:00 Työistunto V

s. 14
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

EUS

10.02.2022

Lehtimäki Jonne(VM), Henriksson
Marketta(VM)

VM2022-00067

JULKINEN

Asia

Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 25.-26.2.2022, Pariisi;
1. Euroopan talouskasvu tulevaisuudessa: mitkä ovat kasvun esteet EU:ssa ja mikä on sopivaa
finanssipolitiikkaa, jotta voidaan saavuttaa vihreä ja digitaalinen siirtymä
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 25.02.2022 - 26.02.2022
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Ensimmäisessä työistunnossa on tarkoitus keskustella Euroopan talouskasvusta, kasvun
esteistä ja tulevaisuuden finanssipolitiikasta kaksoissiirtymän valossa. Valtiovarainministerien lisäksi keskusteluun osallistuvat keskuspankkien pääjohtajat. Puheenjohtajan
ilmoituksen mukaan tarkoitus on keskustella tavoista, joilla nykyisestä kriisistä
poistuttaessa voidaan palauttaa finanssi- ja rahapolitiikan tilaa säilyttäen samalla pitkän
aikavälin kasvu. Lyhyellä aikavälillä sopivan politiikan yhdistelmän lisäksi
keskusteluissa käsitellään myös julkisia politiikkoja, jotka ovat parhaiten yhteensopivia
niiden investointien kanssa, joita tarvitaan EU:n ilmasto- ja teknologiatavoitteiden
saavuttamiseksi ja unionin kasvupotentiaalin vahvistamiseksi. Aiheesta alustaa OECD:n
pääekonomisti Laurence Boone.
Suomen kanta
Valtioneuvoston EU-selonteon mukaan:
Talouspolitiikan sääntökehikon on mahdollistettava suhdannetilanteeseen nähden
oikeinmitoitetun finanssipolitiikan harjoittaminen, mikä tulee ottaa huomioon, mikäli
finanssipoliittista sopimusta ja sen roolia uudelleen tarkastellaan.
Jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinoinnissa eurooppalainen ohjausjakso on
keskeinen. Eurooppalainen ohjausjakso on ensisijainen väline maiden välisten erojen
tasaamiseksi, työllisyyden sekä sosiaalisen koheesion edistämiseksi ja euroalueen
vakauden ylläpitämiseksi.
Suomi korostaa, että covid-19-kriisin aiheuttamiin talousvaikutuksiin liittyvä
elpymisväline on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen kriisitoimi, jonka kesto ja
käyttötarkoitus ovat selkeästi rajatut. Elpymisvälineen oikeusperusta on
poikkeukselliseen kriisitilanteeseen vastaaminen. Elpymisväline toteutetaan EU:n
perussopimus-, lainsäädäntö- ja toimielinkehikon sisällä, toimielinten välistä tasapainoa
horjuttamatta. Suomi on hyväksynyt elpymisvälineen näillä reunaehdoilla. EU:n
monivuotinen rahoituskehys on jatkossakin ensisijainen tapa rahoittaa unionin toimintaa.
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Suomelle on keskeistä, että elpymisvälineestä jäsenvaltioille kohdennettavaa rahoitusta
käytetään sovitulla tavalla kasvua ja kilpailukykyä parantaviin rakenteellisiin
uudistuksiin sekä ilmastotoimiin. Olennaista on, että rahoitusratkaisut tukevat unionin
laaja-alaisia politiikkatavoitteita, kuten vihreää ja digitaalista siirtymää. Covid-19-kriisin
yhteydessä perustettu työttömyysriskien lieventämisen tukiväline (SURE) on
poikkeuksellinen ja kertaluonteinen ratkaisu akuuttiin kriisiin vastaamiseksi.
Mikäli keskustelu uusista pysyvistä järjestelyistä nousee EU-tasolla, tulee siihen varautua
huolella selvittämällä järjestelyjen tarvetta, hyötyjä ja riskejä. Pysyviä muutoksia EU:n
talouspolitiikan rakenteisiin ei tulisi tehdä vastauksena akuuttiin kriisiin. Yhteistyötä
suhdannepolitiikan paremmaksi hallitsemiseksi finanssipolitiikassa voidaan lisätä myös
jäsenvaltioiden keskinäisellä, erikseen sovittavalla samansuuntaisella toiminnalla.
Suomi
muodostaa
täsmennetympiä
kantoja
EU:n
talouspolitiikan
koordinaatiojärjestelmän ja finanssipoliittisen säännöstön uudistamiseen konsultaatioiden
ja niihin liittyvien keskustelujen perusteella valtioneuvoston jatkokirjelmissä keväällä
2022.
Pääasiallinen sisältö
Komission talviennusteen mukaan riskit ovat talouskehityksen suhteen alasuuntaisia ja
suurin piirtein ennallaan suhteessa syksyn ennusteeseen. Euroalueella talouskasvun
ennustetaan olevan 5,3 % v. 2021 (syksy 5.0 %), 4,0 % v. 2022 (syksy 4,3 %) ja 2,7 % v.
2023 (syksy 2,4 %). Koko EU27:n talouden komissio ennustaa kasvavan saman verran
kuin euroalueen. BKT:n kasvu on 5,3 % v. 2021 (syksy 5,0 %), 4,0 % v. 2022 (syksy 4,3
%) ja 2,8 % v. 2023 (syksy 2,5 %).
Lähitulevaisuuden suuri haaste on vastata kaksoissiirtymän vaatimiin laajoihin
investointitarpeisiin. Komissio on arvioinut, että vuositason lisäinvestointeja vaaditaan
vuoteen 2030 asti noin 650 mrd. euroa, josta 80 % vihreän siirtymän ja 20 %
digitalisaation edistämiseen. Vihreän siirtymän lisäosuus tarkoittaa keskimäärin 2,9 %
BKT:sta.
Samalla julkiset velkatasot valtaosassa EU- ja euroalueen jäsenmaista ovat nousseet
pandemian vastaisten toimien vaikutuksesta merkittävästi korkeammiksi. Jäsenmaiden on
sovitettava velkojen supistaminen yhteen investointitarpeiden kanssa.
Komission näkemys on, että elpymis- ja palautumistukiväline tarjoaa jäsenvaltioille
lähitulevaisuudessa rahoitusta uudistusten ja investointien tekemiseen ja eurooppalainen
ohjausjakso antaa ohjausta tulevaisuuden kehityssuuntiin sekä avustaa kaksoissiirtymän
edistämisessä.
Käynnissä olevassa talouspolitiikan koordinaation arviossa velkakestävyys, investoinnit
sekä kaksoissiirtymän edistäminen ovat olleet merkittäviä keskustelunaiheita. Arviota on
kuvattu E-kirjeessä E 14/2020 vp ja E-jatkokirjeessä EJ 12/2021 vp.
Tämänhetkinen puheenjohtajamaa Ranska on puhunut aktiivisesti investointitarpeista ja
talouspolitiikan koordinaatiokehikon muuttamisesta vastaamaan paremmin näihin
tarpeisiin. Se on myös joissain yhteyksissä nostanut esiin mahdollisuudet uusista
pysyvistä järjestelyistä EU-tasolla.
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EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Valtiovarainministeriö
EU-ministerivaliokunta, 16.2.2022
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta, 23.2.2022
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta, E 14/2020 vp
Komission tiedonanto talouspolitiikan koordinaation arviosta, EJ 12/2021 vp
The Role of the Fiscal Framework to foster Public Investment and Reforms, including in
light of the Green and Digital transitions, Euroopan komissio
Winter 2022 Economic Forecast: Growth expected to regain traction after winter
slowdown, Euroopan komissio
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/EUS, Finanssineuvos Marketta Henriksson, p. +358 295 530 441
VM/EUS, Finanssiasiantuntija Jonne Lehtimäki, p. +358 295 530 522
etunimi.sukunimi@gov.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/0087
Liitteet
Viite
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

RMO

10.02.2022
JULKINEN

Kirppu Paula(VM)

VM2022-00066

Asia

Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 25.-26.2.2022, Pariisi;
2. Rahoitussektoriin kohdistuvat odotukset vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien
investointitarpeiden valossa
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 25.02.2022 - 26.02.2022
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Epävirallisen Ecofin-kokouksen toisena aiheena keskustellaan rahoitussektoriin
kohdistuvista odotuksista vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien
investointitarpeiden valossa. Puheenjohtajavaltio haluaa edistää pääomamarkkinaunionin
toteutumista ja sen kilpailukykyä. Myös keskuspankkien pääjohtajat osallistuvat
keskusteluun. Aiheesta alustavat New Financial ajatushautomon toimitusjohtaja William
Wright sekä Euroopan pankkiyhdistysten liiton puheenjohtaja ja Santander
pankkikonsernin pääjohtaja Ana Botin. Asiakohdan taustamateriaalia tai muuta enemmän
aihetta taustoittavaa tietoa ei ole ollut saatavilla vielä perusmuistion valmistelun aikaan.
Epävirallisissa valtiovarainministerikokouksissa ei tehdä päätöksiä.
Suomen kanta
Suomi osallistuu keskusteluun olemassa olevien kantojen mukaisesti.
Pääasiallinen sisältö
Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan keskustelun tavoitteena on edistää yhteistä
näkemystä investointitarpeiden avainpiirteistä, kannattavuudesta, häiriöriskistä ja
strategisista periaatteista. Euroopan komissio julkaisi 24.9.2020 uuden toimintasuunnitelman EU:n pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi. Neuvosto vahvisti tätä
koskevat päätelmät 1.12.2020. Lisäksi neuvostossa käsitellään parhaillaan päätelmien
vahvistamista EU:n talouden ja rahoitussektorin strategisesta autonomiasta vuosi
komission tiedonannon antamisen jälkeen.
Komissio on useissa yhteyksissä korostanut Euroopan talousalueen globaalin
kilpailukyvyn edistämisen tarvetta muun muassa euron roolin vahvistamisella
kansainvälisessä kaupassa ja euromääräisten rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskussa.
Globaalin kilpailukyvyn saavuttamisen edellytyksenä komissio korostaa eurooppalaisen
yhtenäisen pääomamarkkinan merkitystä. Eurooppalainen yhtenäismarkkina on tärkeä
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myös vahvan ja autonomisen rahoitusmarkkinan luomiseksi, yritysten rahoituksen
saatavuuden varmistamiseksi, ns. vihreän siirtymän rahoittamiseksi sekä pandemian
jälkeisen talouden elvyttämiseksi.
Komission
marraskuussa
2021
julkistamat
sääntelyehdotukset
erityisesti
markkinapaikkojen avoimuuden ja konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tuottamiseksi
Euroopan laajuisesti edistävät juuri yhtenäisen rahoitusmarkkinan saavuttamista.
Yhtenäisen markkina-alueen synnyttäminen on olemassa olevasta sääntelystä huolimatta
kariutunut muun muassa erilaisiin eturistiriitoihin paikallisten markkinoiden ja palvelun
tarjoajien välillä sekä käytännön infrastruktuurihaasteisiin rajat ylittävissä tilanteissa.
Pääomamarkkinaunionin synnyttäminen edellyttää vahvaa jäsenmaiden poliittista ja
käytännön tason sitoutumista ja tukea komission sääntelyehdotuksille.
Suomi on kannattanut yleisellä tasolla pääomamarkkinaunionin syventämistä kohti
yhtenäismarkkinaa. Suomi on yhtynyt komission perusteluihin pääomamarkkinaunionin
tarpeellisuudesta talouden elpymisen, vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen sekä
yritysten rahoitustarpeisiin vastaamiseksi sekä osallistavan ja kilpailukykyisen EU:n
rahoitusmarkkinan luomiseksi. Suomi on korostanut, että pääomamarkkinaunionin
päätavoitteena tulee olla tehokkaan ja likvidin rahoitusmarkkinan varmistaminen, jossa
markkinariskit on oikein hinnoiteltu ja sijoittajan vastuu osaltaan toteutuu.
Valtioneuvosto on informoinut eduskuntaa pääomamarkkinaunionihankkeesta Ekirjelmällä E 141/2020 vp ja komission myöhemmistä sääntelyaloitteista viimeisimpinä
U-kirjelmät U 81/2021 vp Euroopan laajuisesta yritystietokannasta ja U 79/2021 vp
rahoitusmarkkinoiden avoimuusasetuksen muuttamisesta joulukuussa 2021.
Puheenjohtajavaltion tavoitteet ja kysymykset valtiovarainministereiden keskustelulle
saadaan tiedoksi, kun puheenjohtaja jakaa keskustelujen tausta-asiakirjan.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Valtiovarainministeriö
EU-ministerivaliokunta 16.2.2022
Eduskuntakäsittely
Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto valtioneuvoston E-kirjelmästä:
TaVL 3/2021 vp─ E 141/2020 vp. Lausunnossa valiokunta yhtyy valtioneuvoston
kantaan lisätyin muotoiluin.
Talousvaliokunta: U 81/2021 vp (8.2.2022) ja U 79/2021 vp. (10.2.2022)
Talousvaliokunnan mietintö TaVL 6/2022 vp - U 81/2021 vp
Talousvaliokunnan mietintö kirjelmästä U 79/2021 vp. ei ole vielä valmistunut.
Suuri valiokunta 23.2.2022
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Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Asia ei kuulu Ahvenanmaan kansallisen lainsäädännön alaan.
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Puheenjohtaja ei ole vielä lähettänyt keskustelun sisältöön liittyvää ennakkomateriaalia.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/RMO, lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, gsm 050 376 1462
VM/RMO, lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen, gsm 050 341 7242
etunimi.sukunimi@gov.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/0069
Liitteet
Viite
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

RMO

11.02.2022

Jantunen Atte(VM), Kemppainen
Kari(VM)

VM2022-00070

JULKINEN

Asia

Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 25.-26.2.2022, Pariisi;
3. Rahoitusriskit EU:ssa
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 25.02.2022 - 26.02.2022
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Epävirallisen Ecofin-kokouksen kolmantena aiheena keskustellaan riskirahoituksen
tilanteesta EU:ssa innovaatioiden ja kasvun näkökulmasta. Tarkoitus on keskustella siitä,
miten EU:ssa voidaan vahvistaa innovointia ja riskinottoa, jotka ovat ratkaisevia tekijöitä
pitkän aikavälin potentiaalisen kasvun ja EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa.
Tarkoitus on keskustella myös julkisesta tuesta innovaatioille, mukaan lukien
eurooppalaisten rahoituslaitosten kautta, sekä innovaatioystävällisempien ekosysteemien
syntymisestä EU:hun ja jäsenvaltioihin. Aiheesta alustavat Modernan toimitusjohtaja
Stéphane Bancel sekä Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer.
Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä päätöksiä.
Suomen kanta
Suomi osallistuu keskusteluun olemassa olevien kantojen mukaisesti.
Pääasiallinen sisältö
Kyseinen asiakohta on uusi eikä asiaa ole toistaiseksi käsitelty aiemmissa kokouksissa
alemmilla tasoilla. Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan keskustelussa on tarkoitus
käsitellä mm. teemoja julkinen tuki innovaatioille, riskinotto, eurooppalaiset
rahoituslaitokset ja jäsenvaltioiden tuki innovatiivisille yrityksille.
Otsikon perusteella asiakohdan teeman voidaan nähdä vastaavan puheenjohtajamaan
joissain aiemmissa keskusteluissa sen esille nostamia teollisuuspolitiikan suuntaa tukevia
asioita, kuten EU:n strategista autonomiaa ja julkisen sektorin aktiivista
elinkeinoelämään osallistumista. Valtioneuvoston EU:n selontekoon sisältyy yleislinjaus
EU:n strategisen autonomian osalta ja EU:n teollisuusstrategiaan on otettu kantaa mm. Ekirjeessä 43/2020 vp.
Keskustelussa saatetaan todennäköisesti nostaa esille verrokkina Yhdysvallat, jonka
markkinatalous on synnyttänyt nykyiset suuret teknologiajättiläiset. Suurten
teknologiayritysten nähdään luovan uhkia eurooppalaisille yrityksille niiden
monipuolisilla ja universaalisti hyväksytyillä ratkaisuilla, jotka korostuvat kilpailuun
takamatkalta lähtevien eurooppalaisten ratkaisujen takia. Osa toimialoista voi olla
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erityisen alttiita uusille liiketoimintakenttää mullistaville ja vanhoja toimijoita
syrjäyttäville innovaatioille, joita EU:n ulkopuoliset toimijat kehittävät. Mahdollisesti
keskustelussa nostetaan esille kyseisten yritysten aseman haastamista aktiivisella
eurooppalaisella teollisuuspolitiikalla.
Lisäksi finanssitoimialla on nähty uhkia kansainvälisten teknologiajättien voimallisesta
alalle tulosta erityisesti mm. maksamisen alueella. Keskustelua voitaneen käydä myös,
miten Euroopan strategista autonomiaa tulisi tukea myös tällä alueella, jossa omien
eurooppalaisten maksamisratkaisujen tukeminen on nähty poliittisesti tärkeäksi
prioriteetiksi.
Nousevana teemana keskustelua käytäneen myös siitä, kuinka eurooppalaiset yritykset,
pankit ja rahoittajat yleisesti saataisiin ottamaan riskejä rahoittaakseen kilpailevia
innovaatioita ja kasvua eri toimialoilla.
Puheenjohtajavaltion tavoitteet ja kysymykset valtiovarainministereiden keskustelulle
saadaan tiedoksi, kun puheenjohtaja jakaa keskustelujen tausta-asiakirjan.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
Valtiovarainministeriö
EU-ministerivaliokunta, 16.2.2022
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta, 23.2.2022
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Puheenjohtaja ei ole vielä lähettänyt keskustelun sisältöön liittyvää ennakkomateriaalia
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/RMO, finanssisihteeri Atte Jantunen, 0503380880
VM/RMO, erityisasiantuntija Kari Kemppainen, 0505266043
etunimi.sukunimi@gov.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/0069
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

EUS

11.02.2022
JULKINEN

Salmi Martti

VM2022-00068

Asia

Epävirallinen valtiovarainministerien (ECOFIN) kokous 25.-26.2.2022, Pariisi;
4. Vihreän siirtymän hyväksyttävyyden vahvistaminen
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 25.02.2022 - 26.02.2022
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Epävirallisen Ecofin-kokouksen neljäntenä aiheena on vihreän siirtymän hyväksyttävyyden vahvistaminen. Ministereitä pyydetään arvioimaan ilmastonmuutoksen
taloudelle aiheuttamia siirtymäkustannuksia ja niiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.
Keskustelussa arvioidaan toimia, joilla voidaan tukea laadukasta työllisyyttä, korjaamaan
jakautumisvaikutuksia, käyttämään optimaalisesti julkista ja yksityistä rahoitusta ja
varmistamaan, että kukaan ei jää jälkeen näiden suurten muutosten tapahtuessa. Aiheesta
alustaa Pariisin kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Katheline Schubert.
Suomen kanta
Suomi osallistuu keskusteluun olemassa olevien kantojen mukaisesti.
Pääasiallinen sisältö
Ranskan EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmassa todetaan, että puheenjohtajan
tavoitteena on kehittää kestävää rahoitusta ilmastosiirtymän tukemiseksi ja tekemään
Euroopasta kestävän rahoituksen edelläkävijän. Tämä edellyttää edistymistä vihreän
rahoituksen osalta, erityisesti vihreitä joukkovelkakirjoja koskevan standardin
hyväksymistä. Vihreän rahoituksen aiheista keskustellaan myös puheenjohtajamaan
järjestämässä ministerikonferenssissa 9. maaliskuuta 2022.
Samanaikaisesti julkinen keskustelu EU-jäsenmaissa on vilkastunut koskien energian ja
etenkin polttoaineiden hinnannousun kielteisiä seurauksia kansalaisille ja yrityksille.
Kysymys kansalaisille, etenkin heikoimmassa asemassa oleville, tästä ja muista vihreään
siirtymään suoraan tai välillisesti liittyvistä lisäkustannuksista ja niiden mahdollisesta
kompensoimisesta on nopeasti noussut poliittisen keskustelun keskiöön useassa EUmaassa. Epävirallinen valtiovarainministerikokous tarjoaa mahdollisuuden keskustella
vihreän siirtymän hyväksyttävyyden vahvistamisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta
ilman pyrkimystä ottaa välittömästi kantaa konkreettisiin ehdotuksiin. Epävirallisissa
valtiovarainministerikokouksissa ei tehdä päätöksiä.
Tässä yhteydessä keskustelussa esille nousee todennäköisesti myös komission ehdotus
uuden ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamiseksi. Rahasto tarjoaisi
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jäsenvaltioille kohdennettua rahoitusta niiden kansalaisten tukemiseksi, joihin energia- ja
liikenneköyhyys vaikuttaa eniten tai jotka ovat vaarassa kärsiä siitä, että päästökauppaa
laajennetaan liikenteeseen ja rakennuksiin. Tätä ehdotusta koskevat Suomen kannat on
määritelty valtioneuvoston selvityksessä U 61/2021 vp.
Komission heinäkuussa 2021 antamaa 55-valmiuspakettia koskevassa valtioneuvoston
selvityksessä E 97/2021 valtioneuvosto korostaa, että 55-valmiuspaketti myös ohjaa
EU:n siirtymää kohti ilmastoneutraalia taloutta ja että tämä siirtymä tulee toteuttaa
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla huomioiden luontokadon ehkäisyyn, digitalisaatioon sekä siirtymän
oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat.
Puheenjohtajamaan tavoitteet ja kysymyksenasetanta valtiovarainministereiden
keskustelulle saadaan tiedoksi siinä vaiheessa, kun puheenjohtaja jakaa keskustelujen
tausta-asiakirjan ennen kokousta.
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Euroryhmän kokous 25.2.2022, Pariisi
Euroryhmän kokouksessa 25.2.2022 käsitellään alustavan arvion mukaan seuraavassa esitettyjä asioita.
Euroryhmän kokouksen lopullista asialistaa ei ole vielä saatu tätä muistiota laadittaessa, joten
muutokset ovat mahdollisia.
1. Makrotalouden kehitys ja politiikkanäkymät euroalueella
Euroryhmä keskustelee ajankohtaisesta taloustilanteesta ja politiikkanäkymistä euroalueella. EU:n
komission tuoreen talousennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 4 prosenttia kuluvana vuonna,
hieman hitaammin kuin syksyn 2021 ennusteen mukaan. Laajalti levinnyt omikron-muunnos rajoittaa
taloudellista aktiviteettia alkuvuodesta. Inflaatio kiihtyy komission mukaan tänä vuonna 3,5
prosenttiin, selvästi nopeammaksi kuin syksyn ennusteessa. Vuonna 2023 inflaatio hidastuu ennusteen
mukaan 1,7 prosenttiin. Inflaation kiihtymisen arvioidaan edelleen olevan tilapäistä. Inflaatio hidastuu
energian hinnannousun vaikutuksen väistyessä. Keskeisiä politiikkahaasteita lähivuosina euroalueella
ovat julkisen talouden velkaantumisen kääntäminen laskuun koronaviruspandemian jälkeen sekä
vihreä ja digitaalinen siirtymä.
Euroopan parlamentin ECON-valiokunnan puheenjohtaja (nykyisin Irene Tinagli) on perinteisesti
osallistunut epävirallisen Ecofin-neuvoston yhteydessä pidettävän euroryhmäkokouksen taloustilannekeskusteluun.
2. Makrotalouden liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn euroalueen ulottuvuus
Makrotalouden liiallista epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP, Macroeconomic Imbalance
Procedure) tarkoituksena on havaita, estää ja korjata EU:n talouden vakautta uhkaavia makrotalouden
epätasapainoja. Epätasapainojen korjaaminen on tärkeää, koska euroalueen maiden taloudet ja
rahoitusolot ovat keskenään riippuvaisia ja siksi yhdessä maassa tapahtuva shokki voi levitä nopeasti
myös muihin maihin. Epätasapainojen seurantaa tehdään erilaisten indikaattorien, kuten vaihtotase,
työttömyys ja ulkomainen rahoitusasema, avulla.
Meneillään oleva talouspolitiikan koordinaatiokehikon arviointi (economic governance review) koskee
myös MIP:iä. MIP:n toimintaympäristö on muuttunut sen käynnistämisen jälkeen mm. pankkiunionin
ja Euroopan järjestelmäriskikomitean mukanaan tuoman rahoitusmarkkinoiden makrovakausseurannan
myötä, mutta tämä ei poista tarvetta seurata EU:n ja euroalueen makrotalouden epätasapainoja MIP:n
kautta. Vaikka erot koronakriisin seurauksena ovat pysyneet pelättyä kapeampina, nähdään euroalueen
maissa kuitenkin selkeitä trendejä, joiden perusteella maat eroavat toisistaan, ja toisaalta ennen
pandemiaa olleet yhtenäistymistrendit ovat keskeytyneet. Vaikka MIP:in painopiste on maakohtaisessa
seurannassa, on euroalueen yhteisvaikutusten seuranta saanut lisääntyvässä määrin painoa MIP:iin
kuuluvassa hälytysmekanismiraportissa.
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3. Euro digitaalisena valuuttana – tilannekatsaus
Tulevassa euroryhmän kokouksessa Euroopan keskuspankki ja komissio antavat tilannepäivityksen
digitaalisen euron hankkeen edistymisestä viime marraskuun keskustelujen jälkeen. Tuolloin
euroryhmä käsitteli digieuroa koskevaa valmistelua keskittyen politiikkatavoitteisiin ja digitaalisen
euron käyttöön globaalin talouden nopeassa digitalisoitumisessa. Euroryhmässä sovittiin, että on
perusteltua jatkaa hankkeen selvittämistä.
Tulevan kokouksen esityksissä ja keskusteluissa perehdytään tarkemmin digitaaliseen euroon käyttäjän
näkökulmasta. Komission odotetaan kertovan suunnitelmistaan julkaista konsultaatio digitaalisesta
eurosta ja aloittaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän selvitysvaiheen rinnalla kulkeva
lainsäädäntöprosessi. Hanke on tällä hetkellä tutkimusvaiheessa (investigation phase), jonka aikana
laaditaan korkean tason malli (design) digieurolle. Tutkimusvaiheessa selvitetään mitkä olisivat
digitaalisen euron keskeiset ominaisuudet, juridiset kysymykset ja tekniset ratkaisut. Tutkimusvaiheen
jälkeen seuraisi useamman vuoden implementointijakso, jonka jälkeen tehtäisiin mahdollinen päätös
digieuron laskemisesta liikkeeseen.
Suomi on suhtautunut (E9/2021 vp) lähtökohtaisesti myönteisesti jatkoselvityksiin
keskuspankkirahajärjestelmän kehittämiseksi, jotta järjestelmä vastaisi tulevaisuuden vaatimuksia.
Toisaalta Suomi on korostanut, että digieuron toteuttamiseen liittyy merkittäviä vielä selvitettäviä
kysymyksiä muun ohella rahapolitiikan välittymiseen, rahoitusvakauteen ja oikeudellisiin näkökohtiin
liittyen.
_____________________
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