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Mikäli Erkki Liikanen tai Olli 
Rehn nousee Euroopan keskus-
pankin (EKP) seuraavaksi pää-
johtajaksi, saisi Suomi valinnasta 
imagohyötyä. Suomalainen pää-
johtaja pääsisi usein esille euroop-
palaisissa tiedotusvälineissä ja sitä 
kautta Suomi tulisi entistä tutum-
maksi mediaa seuraaville ihmisille.

– EKP:n pääjohtaja katsoo 
euroaluetta yhtenä kokonai-
suutena – ei yksittäisten jäsen-
valtioiden näkökulmasta. Siksi 
en usko, että suomalaisen valin-
nalla pääjohtajaksi olisi sinänsä 
vaikutusta Suomen talouteen, 
arvioi EKP:ssä työskentelevä joh-
tava oikeudellinen neuvonantaja 
Petra Schulze Steinen.

Hän on työskennellyt Euroo-
pan unionin palveluksessa noin 
15 vuotta, josta suurimman osan 
EKP:n oikeudellisella osastolla.

Keskustelu nykyisen pääjohtajan 
Mario Draghin seuraajasta kuu-
menee jo kulisseissa, mutta isoja 
liikkeitä tuskin nähdään ennen 
ensi kevään EU-vaaleja. Kuinka 
suuri vaikutus pääjohtajan per-

soonalla on mielestäsi EKP:n toi-
mintaan?

– Sillä on suuri vaikutus: Mario 
Draghilla on uskottava maine ja 
vahva karisma. Esimerkkinä voi 
mainita hänen kuuluisan ”What 
ever it takes” -puheensa, jolla hän 
rauhoitti markkinat vuonna 2012 
Kreikan tilanteen ollessa kuumim-
millaan. Tuolloin uhkana oli koko 
euroalueen hajoaminen, Schulze 
Steinen pohtii.

EKP:n työntekijänä hän ei voi 
ottaa kantaa siihen, millaisia mah-
dollisuuksia Liikasella tai Rehnillä 
on tulla valituksi Draghin seuraa-
jaksi huippuvirkaan.

Monelle tavalliselle suomalaisel-
le EKP:n toiminta tuntuu ehkä 
etäiseltä. Käytännössä keskuspan-
killa on kuitenkin suuri vaikutus 

euromaiden kansalaisten arkeen, 
sillä pankin ensisijainen tehtävä 
on hintavakauden ylläpitäminen. 

Keskipitkän aikavälin tavoittee-
na on pitää hintojen nousu hieman 
alle kahdessa prosentissa.

– Vakaat hinnat mahdollistavat, 
että kuluttajat ja yritykset voivat 
tehdä ja jaksottaa osto- ja investoin-
tipäätöksiään suunnitelmallisesti. 
Jos polkupyörä maksaa tänään 300 
euroa, niin on hyvä voida luottaa, 
ettei se ensi keväänä maksa esi-
merkiksi 400 euroa.

EKP:n alhainen korkopolitiikka 
on ollut eduksi niille, jotka ovat 
ottaneet luottoa ja investoineet kas-
vuun lainarahan avulla. Säästäjille 
vaikutus on päinvastainen.

– Sen huomaa esimerkik-
si Saksassa, missä pankit ja elä-
kevakuutusyhtiöt kritisoivat 
matalakorkopolitiikkaa melko 
äänekkäästi. 

Schulze Steinenin yhtenä vas-
tuualueena EKP:n oikeudellisel-
la osastolla ovat Suomen asiat. 
Hänestä mielenkiintoisin osa Suo-
meen liittyvistä töistä muodostuu 
lausuntojen antamisesta. Kansal-
listen viranomaisten on pyydettävä 
EKP:ltä lausunto kaikista kansal-

lisista lainsäädäntöhankkeistaan 
rahoitusmarkkinoilla ja pankki-
sektorilla.

– Johdan Suomesta tulevat lau-
suntoprosessit. Viimeisimpänä 
otimme kantaa varautumisvel-
vollisuutta rahoitusalalla koske-
vaan sääntelyyn. 

EU:ssa pitkään töissä ollut  Schulze 
Steinen näkee unionin tulevaisuu-
dessa haasteita.

– Ainoastaan yhtenäinen ja 
ta loudellisesti vahvalla pohjalla 
oleva EU voi tulevaisuudessa pistää 
kampoihin kilpailussa Aasian nou-
sevia talouksia ja USA:ta vastaan. 

Sisämarkkina-alueen toimimi-
nen on hänen mielestään ehdo-
ton edellytys EU:n menestykselle 
jatkossa. 

– Yhtäältä on tärkeä edistää 
eurooppalaisten yritysten kilpai-
lukykyä, mutta toisaalta on huo-
lehdittava siitä, ettei eriarvoisuus 
tule kasvamaan. 

Suuri pakolaistulva on koetellut 
EU-maita viime vuosina. Jatkossa 
tilanne tuskin helpottaa.

– Maahanmuuttoon olisi löydet-
tävä yhteiseurooppalainen ratkai-
su, johon jäsenvaltiot sitoutuvat.

Suomalaisen 
nousu EKP:n 
johtoon toisi 
imagohyötyä
Jyväskylässä vieraillut 
johtava oikeudellinen 
neuvonantaja Petra 
Schulze Steinen korostaa 
yhtenäisen EU:n merkitystä.

”
Maahan
muuttoon olisi 

löydettävä yhteis
eurooppalainen 
ratkaisu.
Petra Schulze Steinen

EKP

Euroalueen 
keskuspankin 
tehtävä on suojella 
euron arvoa

■ Euroopan keskuspankki 
(EKP) on euroalueen keskus-
pankki. Euroalueen muodos-
tavat ne 19 Euroopan unionin 
jäsenvaltiota, jotka ovat 
ottaneet euron käyttöönsä. 
■ EKP on EU:n toimielin, joka 
ohjaa eurojärjestelmän ja 
pankkivalvonnasta vastaavan 
yhteisen valvontamekanismin 
toimintaa. Ylintä päätösvaltaa 
käyttää EKP:n neuvosto.
■ EKP suojelee euron arvoa ja 
pitää hintatason vakaana. Se 
noudattaa työssään selkeitä 
toimintaperiaatteita. Myös 
eurojärjestelmällä ja yhteisellä 
valvontamekanismilla on omat 
toimintaperiaatteet.
■ Rahapoliittiset tehtävät ja 
valvontatehtävät on eriytetty 
toisistaan.

Euroopan keskuspankki

Petra Schulze Steinen asuu Saksassa, mutta suunnittelee  
muuttavansa takaisin Suomeen viimeistään eläkkeellä.


