1 (3)
Asettamispäätös

VM/079:00/2015

20.8.2015

Talous- ja rahaliiton kehittämistarpeita arvioivan asiantuntijatyöryhmän asettaminen
Asettaminen
Valtiovarainministeriö on tänään asettanut työryhmän arvioimaan Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeita.

Toimikausi
20.8.2015 – 18.9.2015.

Tausta
Finanssikriisin ja eurokriisin vuodet ovat osoittaneet, että rahaliiton perusrakenteissa on puutteita. Finanssikriisi ravisteli koko maailman rahoitustaloutta, mutta vain euroalueella se kärjistyi systeemiseksi, pitkäaikaiseksi valtioiden velkakriisiksi.
Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että euroalueen pankkisektorin ja sen sääntelyn maittain sirpaloitunut rakenne ja syvälliset kytkennät kotivaltioon olivat keskeinen velkakriisiä vaikeuttanut tekijä.
Näiden kytkentöjen kautta yhtäältä pankkisektorin ongelmat muuntuivat julkistalouden ongelmiksi ja
toisaalta valtiontalouden hauraus johti pankkisektorin ajautumiseen vaikeuksiin. Pankkiunionin tarkoitus on purkaa näitä kytkentöjä. Se, miten pitkälle pankkiunionia on tarkoituksenmukaista kehittää, on
yksi EMU:n kehittämisen tärkeistä kysymyksistä.
Rahaliiton rakenteellisiksi ongelmiksi on nähty myös finanssipolitiikan koordinaation heikkous, jäsenvaltioiden talouden rakenteelliset puutteet ja heterogeenisuus, keskitetyn finanssipoliittisen kapasiteetin pienuus sekä poliittisen unionin puuttuminen. Monia näistä ajatuksista käsiteltiin kesällä 2015 julkaistussa ns. viiden puheenjohtajan raportissa ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely”, josta EUhuippukokouksen on määrä keskustella lokakuussa.
Asian tiimoilta käytävä eurooppalainen keskustelu ja sen pohjalta tehtävät päätökset tulevat viitoittamaan tärkeällä tavalla EU:n ja euroalueen luonteen kehitystä. Siksi on tärkeää, että Suomen kotimainen kannanmuodostus perustuu huolelliseen analyysiin ja avoimeen keskusteluun.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi

Puh 0295 16001 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

2 (3)
Tavoitteet ja tehtävä
Työryhmän tehtävä on muodostaa Suomen näkökulmasta asiantuntijanäkemys talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista käytävään keskusteluun.
Työryhmä keskittyy erityisesti niihin kehittämiskohteisiin, joiden osalta on lähiaikoina odotettavissa
konkreettisia esityksiä, mutta se voi harkintansa mukaan ottaa kantaa myös pitemmän aikavälin kehittämistarpeisiin. Työryhmä huomioi arviossaan myös viiden puheenjohtajan raportin ehdotukset.
Työryhmä ottaa kehittämistarpeita arvioidessaan huomioon, soveltuvin osin ja harkintansa puitteissa,
toimien vaikutukset EMU:n vakauteen, euroalueen talouden toiminnan tehokkuuteen, eri toimijoiden
kannusteisiin ja moraalikatoon, jäsenvaltioiden asemaan sekä EMU:n demokraattiseen oikeutukseen ja
koettuun oikeudenmukaisuuteen. Työryhmä arvioi myös ehdotusten yhdenmukaisuutta hallitusohjelman ja Suomen aiempien EMU-linjausten kanssa.

Organisointi ja kokoonpano
Puheenjohtaja

johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto
Suomen Pankki

Työryhmän jäsenet

EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen
Valtioneuvoston kanslia
pääjohtaja Tuomas Pöysti
Valtiontalouden tarkastusvirasto
alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo
Valtiovarainministeriö
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes
TELA
johtaja Teija Tiilikainen
Ulkopoliittinen instituutti
toimitusjohtaja Vesa Vihriälä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
osastopäällikkö Tuomas Välimäki
Suomen Pankki

Sihteeristö

finanssineuvos Pauli Kariniemi
Valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Päivi Leino-Sandberg
Valtiovarainministeriö

Työryhmä voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.
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Kustannukset ja rahoitus
Työryhmän puheenjohtajalle tai jäsenille ei makseta palkkioita.

Valtiovarainministeri

Alexander Stubb

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Martti Hetemäki

Jakelu: työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit

