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1 Johdanto 

Talous- ja rahaliiton (Economic and Monetary Union, EMU) kuvaaminen yhtenä 1900-luvun Euroo-

pan kauaskantoisimmista poliittisista tapahtumista ei ole täysin tuulesta temmattu. Maastrichtin sopi-

musta allekirjoitettaessa liiton perustamisen tavoitteena ei ollut ainoastaan käytännöllinen talouden 

sujuvoittaminen korvaamalla kansalliset valuutat yhteisellä eurolla. Eurooppalaiset johtajat toivoivat 

talous- ja rahaliiton tiivistävän Euroopan poliittista unionia tavalla, joka muuttaisi politiikkaa paitsi 

Euroopassa myös koko maailmassa. Talous- ja rahaliitto voidaan nähdä huipentumana kehitykselle, 

jossa Euroopan poliittista yhtenäisyyttä edistetään taloudellisen integraation keinoin, jatkumona Pa-

riisin sopimuksessa alkunsa saaneelle Euroopan hiili- ja teräsyhteisölle.  

Euroopan taloudellinen integraatio on edennyt kolmen suuren askeleen myötä. Tulliunionin muodos-

taminen 1958–1968 poisti Euroopan sisäisestä kaupasta tariffit ja kiintiöt. Niin sanotun yhtenäisasia-

kirjan täytäntöönpano vuosina 1986–1992 poisti muita kaupan esteitä ja vapautti pääomien liikkeen 

Euroopan sisällä. Lopulta vuoden 1999 alusta muodostettu talous- ja rahaliitto sulautti useimpien 

Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden kansalliset valuutat.1 Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on selvää, 

ettei talous- ja rahaliittoa voida kattavasti selittää vain yhdestä näkökulmasta. On otettava huomioon 

sekä poliittinen että taloudellinen puoli – pohdinnat sekä Euroopan integraatiokehityksestä että teoriat 

kannattavan valuutta-alueen muodostamisesta. Useimpien EU-jäsenmaiden poliittisen eliitin talous- 

ja rahaliiton kannattamista ei voida selittää liiton tarjoamilla taloudellisilla tai ulkopoliittisilla 

eduilla.2 Päätöstä liiton jäsenyydestä on tuskin tehty ainoastaan taloudellisia hyötyjä ja haittoja pun-

nitsemalla. Talous- ja rahaliiton perustamiseen kulminoituvat poliittiset näkemykset Euroopalle toi-

votusta tulevaisuudesta ja liiton yksittäisille jäsenmaille tuottamista poliittisista hyödyistä.3 Euron 

käyttöönotto on elimellinen osa Euroopan yleistä integraatiota, ja nyt kaksi vuosikymmentä myöhem-

min tarkasteltuna on selvää, että euro on saavuttanut symbolisen merkityksen eurooppalaisen poliit-

tisen yhdentymisen kulmakivenä. 

Poliittisen näkökulman merkittävyydestä huolimatta varsinkin yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa 

tuntuu unohtuneen, että käytännössä talous- ja rahaliitossa on ollut kyse yksittäisten eurooppalaisten 

kansantalouksien toimintaan ja sitä kautta kansalaisten etuun ja hyvinvointiin vaikuttavasta talouspo-

liittisesta päätöksestä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna päätöksen talous- ja rahaliiton jäsenyydestä 

 
1 Ulkoministeriö, Eurooppatiedotus. Perustietoa EU:sta – Historia. https://eurooppatiedotus.fi/perustietoa-eusta/historia/ Luettu 

8.1.2020. 
2 Engelmann Daniela, Knopf Hans-Joachim, Roscher Klaus & Risse Thomas, Identity Politics in the European Union: The Case of 

Economic and Monetary Union (EMU). Teoksessa Minkkinen Petri & Patomäki Heikki (toim.), The Politics of Economic and Mone-

tary Union. 1997. Kluwer Academic Publishers, Boston, 105. 
3 Feldstein Martin, The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liabil-

ity. Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 4, 1997, 23–42, 23. 

https://eurooppatiedotus.fi/perustietoa-eusta/historia/
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tulisi luonnollisesti olla pääasiassa taloudellisten hyötyjen ja haittojen punnitsemisen lopputulos. Jäl-

kikäteen tarkasteltunakaan ekonomistien keskuudessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, tehtiinkö ta-

lous- ja rahaliiton perustamisessa taloustieteellisesti tarkasteltuna perusteltu päätös. Yhteisvaluutalla 

on kannattajansa, joiden mukaan poliittinen tavoite talous- ja rahaliitosta oli mahdollista toteuttaa 

vasta kun talous oli siihen kypsä. Euroopan integraatioon keskittyneen ranskalaisen ekonomisti Char-

les Wyploszin mukaan Maastrichtin sopimus oli vastaus dilemmaan, jossa pääomien vapauttaminen 

oli johtanut valintaan vapaasti kelluvien valuuttojen tai Saksan dominoiman rahapolitiikan välillä. 

Kelluvat valuutat eivät Wyploszin mukaan sovellu täysin rajattomalle taloudelliselle alueelle, sillä ne 

tuovat mukanaan painetta protektionismiin sekä taloudellista integraatiota uhkaavaa epätasapainoa. 

Saksan johtama rahapolitiikka puolestaan oli 1980-luvun alusta alkaen toiminut kohtuullisesti, joh-

taen kuitenkin korkeaan työttömyystasoon, valuuttakriiseihin 1990-luvun alussa ja jatkuvaan erimie-

lisyyteen Bundesbankin tavoitteista. Wyploszille talous- ja rahaliitto oli ratkaisu paitsi poliittisiin, 

myös taloudellisiin ongelmiin Euroopassa.4 

Belgialainen ekonomisti Paul de Grauwe edustaa vastakkaista näkökulmaa. 1980- ja -90-luvuilla ta-

loustieteilijät varoittivat hänen mukaansa talous- ja rahaliittoa suunnitelleita poliittisia johtajia luo-

masta rahaliittoa ilman talousliittoa sitä täydentämään. Nimestään huolimatta Euroopan talous- ja 

rahaliitto on ennen kaikkea valuuttaunioni. Koska taloustieteellinen kritiikki ohitettiin poliittisia tar-

koitusperiä vähämerkityksisempänä, perustettu talous- ja rahaliitto syntyi de Grauwen mukaan kes-

keneräisenä ja siten heikkona. De Grauwe huomauttaa Kreikan käynnistämän eurokriisin näyttäneen 

toteen nämä taloustietelijöiden varoitukset.5  

Talous- ja rahaliiton monimutkaisuus yhteiskunnallisena kysymyksenä kannustaa mahdollisimman 

avarakatseiseen, poikkitieteelliseen tarkastelutapaan, jossa EMU:a ei pyritä lokeroimaan tiukasti po-

liittiseksi tai taloudelliseksi kysymykseksi. Suomi ja Ruotsi tarjoavat tätä tarkoitusta varten erinomai-

sen tutkimusalustan, jota on vertailevassa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa runsaasti hyödyn-

netty. 1990-luvun puolivälissä Suomi ja Ruotsi muistuttivat toisiaan paitsi kulttuurin ja yhteiskunta-

mallin myös kansantalouden piirteiden osalta. Kumpikin maa oli pieni avotalous, jossa ulkomaan-

kaupalla oli merkittävä rooli6. Maiden teollisuusrakenne oli myös pitkälti samanlainen muita Euroo-

pan maita voimakkaammalla riippuvuudella metsä- ja koneteollisuudesta sekä pienemmällä riippu-

vuudella ruokatuotannosta ja tekstiiliteollisuudesta7. Kummassakin maassa tuotanto oli muuhun 

 
4 Wyplosz Charles, EMU: Why It Might Happen. Journal of Economic Perspectives, 11, 4, 1997, 3–22, 18. 
5 de Grauwe Paul, Economics of Monetary Union. 2016, 11th edition, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, ix. 
6 The World Bank Group. World Bank Open Data -datapankki. https://data.worldbank.org/indica-

tor/NE.EXP.GNFS.ZS?end=1997&locations=FISE&name_desc=false&start=1983  Luettu 23.3.2019. 
7 IMF Data Mapper. Kansainvälisen valuuttarahaston avoin datapankki. https://www.imf.org/exter-

nal/datamapper/NGDPDPC@WEO/FIN/SWE Luettu 19.3.2019; The Observatory of Economic Complexity (OEC). Kansainvälisen 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=1997&locations=FISE&name_desc=false&start=1983
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=1997&locations=FISE&name_desc=false&start=1983
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/FIN/SWE
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/FIN/SWE
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Eurooppaan verrattuna yksipuolista. Itse asiassa Suomen ja Ruotsin tuotantorakenteet muistuttivat 

enemmän toisiaan kuin muiden EU-maiden. Suomen ja Ruotsin taloutta yhdisti lisäksi työmarkkinoi-

den jäykkyys, minkä vuoksi työvoiman hinnalla oli hankalaa kilpailla muiden maiden kanssa, erityi-

sesti lyhyellä aikavälillä. Myös työmarkkinajärjestöjen vaikutus Suomen ja Ruotsin talouspolitiik-

kaan oli huomattavasti suurempi kuin useissa muissa Euroopan maissa.8 Koska Suomen ja Ruotsin 

taloudet muistuttivat näinkin paljon toisiaan, voisi olettaa, että poliittisten päätöksentekijöiden käyt-

tämät taloudelliset argumentit talous- ja rahaliiton jäsenyyden puolesta tai sitä vastaan olisivat olleet 

samankaltaiset. Maat päätyivät kuitenkin vastakkaisiin ratkaisuihin – Suomi liittyi talous- ja rahalii-

ton jäseneksi vuoden 1999 alussa, kun taas Ruotsi päätti jättäytyä ainakin toistaiseksi liiton ulkopuo-

lelle. Tämän perusteella voisi olettaa toisen seuraavista päätelmistä kuvaavan käytyä päätöksenteko-

keskustelua: 

1. ne taloudelliset argumentit, joihin Suomessa ja Ruotsissa käydyissä keskusteluissa vedottiin, 

poikkesivat toisistaan, mikä perustelisi maiden toisistaan poikkeavia päätöksiä tässä kysy-

myksessä, tai  

2. argumentit muistuttivat toisiaan, jolloin todellisuudessa ratkaisevat argumentit jäsenyyden 

puolesta tai sitä vastaan eivät olisi olleet taloudellisia. 

Taloustieteellinen tutkimus on pääasiassa päätynyt siihen lopputulokseen, ettei Euroopan talous- ja 

rahaliiton jäsenyys olisi ollut kannattava ratkaisu Suomelle eikä Ruotsille.9 Edellä mainituista mah-

dollisista päätöksentekotilannetta kuvaavista vaihtoehdoista ensimmäisessä Suomessa ja Ruotsissa 

olisi vallinnut erimielisyyksiä siitä, miten talous- ja rahaliitto tulisi maan talouteen vaikuttamaan ja 

miten taloustieteen tutkijoiden havaintoja olisi tulkittava. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa voisi pohtia 

toisen maan tehneen tietoisesti talouden kannalta epäoptimaalisen ratkaisun toivoessaan saavutta-

vansa muita hyötyjä olettaen, että taloudellisissa argumenteissa toistettiin tutkijoiden näkemyksiä ta-

lous- ja rahaliiton haitallisuudesta Suomelle ja Ruotsille.  

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu talous- ja rahaliiton jäsenyyspäätöksen olleen lähinnä poliitti-

nen, tarkoittaen sitä, etteivät keskeisimmät perustelut jäsenyydelle ole olleet talouteen perustuvia. 

Tähän lopputulokseen on päädytty joko tutkimalla puhtaasti taloustieteen teoriaa10 tai politiikan 

 
kaupan avoin datapankki. https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/export/fin/all/show/1990/ ja https://atlas.me-

dia.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/export/swe/all/show/1990/  Luettu 19.3.2019. 
8 Jonung Lars & Sjöholm Fredrik, Should Finland and Sweden form a monetary union? Working Paper Series in Economics and 

Finance, 1998, No. 224, 687. 
9 Katso tutkielman luvut 1.1. ja 3.  
10 Esim. de Grauwe 2016; Jonung & Sjöholm, 1998; McKinnon Ronald, Optimum Currency Areas and the European Experience. 

Economics of Transition, 10 (2), 2002, 343–364; Pelkman Jacques, European Integration: Methods and Economic Analysis. 1997, 

Addison-Wesley Longman Ltd., Boston, United States.; Reinikainen Veikko, Kansallinen EMU-ratkaisu pähkinänkuoressa. 1998, 

Eurooppa-Instituutin keskustelunaiheita 1/98. 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/export/fin/all/show/1990/
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/export/swe/all/show/1990/
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/sitc/export/swe/all/show/1990/
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tutkimisen keinoin11. Politiikan ja talouden yhdistävät tutkimukset ovat kuitenkin huomattavasti har-

vemmassa. Tieteellisen tiedon hyödyntäminen argumenteissa on keskeinen vallankäytön väline, ja 

koska taloudella on nyky-yhteiskunnassa hyvin merkittävä asema, on esitettyihin taloudellisiin fak-

toihin vetoaminen oletettavasti varsin voimakas argumentaation keino. Siten se, että poliittisten pää-

töksentekijöiden puheenvuoroissa on hyödynnetty taloudellisia argumentteja, voidaan nähdä paitsi 

talouspoliittisen keskustelun osana, myös retorisena keinona vakuuttaa vastapuoli ja lopulta kansa-

laiset oman kannan oikeellisuudesta. Tehdyllä taloudellisella viittauksella ei siten välttämättä ole to-

tuuspohjaa tai tutkimuksen antamaa tukea, mutta se saattaa silti toimia politiikan välineenä. Vaikka 

poliittisten vaikuttimien osaa talous- ja rahaliiton jäsenyydessä ei voida kiistää, on liitossa jo sen 

nimenkin perusteella pohjimmiltaan kyse taloudesta. Taloutta koskevien päätöksentekotilanteiden 

voisi olettaa sisältävän taloudellisia perusteluja, viittauksia ja väitteitä ja näiden olevan pitkälti lin-

jassa asiantuntijoiden näkemysten kanssa. Mikäli näin ei ole, on tämä havainto todiste siitä, että ta-

loudellinen päätös on tehty muuten kuin taloudellisin perustein. Siten Suomen ja Ruotsin EMU-jäse-

nyyttä koskevan päätöksenteon perustan voi todella vahvistaa vain ottamalla tarkasteluun mukaan 

myös päätöksentekotilanteessa esitetyt taloudelliset perustelut. 

Finanssi- sekä eurokriisin jälkimainingeissa, Brexitin keinuttaessa Euroopan integraation venettä en-

tisestään, julkisessa keskustelussa esitetyt kysymykset siitä, oliko Suomen EMU-jäsenyys virhe, ovat 

yltyneet yhä voimakkaammiksi. Suomessa kevään 2019 eduskuntavaalien vaalikoneissa ehdokkailta 

ja äänestäjiltä kysyttiin näkemyksiä väitteeseen, että euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin12. 

Lehtiartikkeleissa on spekuloitu, onko Suomen talous euro-olosuhteissa pärjännyt oman kruununsa 

säilyttänyttä Ruotsia paremmin13. Toisaalta Suomen EMU-jäsenyydellä on ollut vaikutuksensa myös 

ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka päällisin puolin ovat vaikuttaneet liittyvän täysin toisenlaisiin yh-

teiskunnallisiin ongelmakohtiin. Kokoomus loi eduskuntavaalikampanjassaan keväällä 2007 Sari 

Sairaanhoitajan kuvitteellisen hahmon, joka osaltaan myötävaikutti puolueen vaalivoittoon. Sari Sai-

raanhoitajaan ruumiillistui kokoomuksen lupaus palkankorotuksista julkisen alan koulutetuille nais-

työntekijöille. Vaalivoiton jälkeen syksyn palkkaneuvottelukierroksella kokoomuksen lupauksen to-

sissaan ottaneet terveydenhoitoalan palkansaajaliitot uhkasivat lopulta joukkoirtisanoutumisilla, mi-

käli palkankorotukset eivät toteutuisi. Riidan välttämiseksi korotuksiin myönnyttiin, sillä siihen oli 

 
11 Esim. Feldstein 1997; Mayer Thomas, Europe’s Unfinished Currency: The Political Economics of the Euro. 2012, Anthem Press, 

Wimbledon Publishing Company, London, New York.; Novack Jennifer, New Kids on the European Block: Finnish and Swedish 

Adaptation to the European Union? 2002, väitöskirja, London School of Economics. 
12 Yle vaalikone, eduskuntavaalit 2019 https://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaali2019/1/kysymykset?lang=fi-FI Luettu 23.3.2019. 
13 Yle uutiset. Professorin tuomio: Suomi olisi pärjännyt paremmin euron ulkopuolella. 22.12.2015. https://yle.fi/uutiset/3-8548928  

Luettu 24.1.2020.; Aamulehti. Suomi siirtyi euroon 20 vuotta sitten, mutta kannattiko se? Asiantuntijat ovat vahvasti eri mieltä – 

"Euro oli Suomelle virhe", "Euroratkaisu oli hyvä". 16.12.2018. https://www.aamulehti.fi/a/201358874 Luettu 24.1.2020.; Helsingin 

Sanomat. Ekonomistit HS:n laajassa kyselyssä: Euro on epäonnistunut, haitat Suomelle hyötyjä suuremmat. 30.12.2016. 

https://www.hs.fi/talous/art-2000005025886.html Luettu 24.1.2020. 

https://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaali2019/1/kysymykset?lang=fi-FI
https://yle.fi/uutiset/3-8548928
https://www.aamulehti.fi/a/201358874
https://www.hs.fi/talous/art-2000005025886.html
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nousukauden vakaassa taloudellisessa tilanteessa varaa. Tätä seuranneissa muidenkin alojen palkka-

neuvotteluissa noustiin vähintään yhtä suurten korotusten tasolle, mikä nosti laaja-alaisesti suomalai-

sen työn hintaa.14 Kun nousukausi loppui kuin seinään syksyllä 2008 alkaneeseen finanssikriisiin, oli 

Suomen taloudella vakava ja vaikeasti ratkaistavissa oleva ongelma: työvoimakustannukset olivat 

talouden taantumassa kilpailijamaita korkeammalla, eikä kilpailukyvyn heikkenemiseen voitu vastata 

omalla rahapolitiikalla tai oman valuutan joustamisella.  

Keskustan Juha Sipilän porvarihallitus pyrki taantuman pitkittyessä kesällä 2016 ratkaisemaan on-

gelman niin kutsutulla kilpailukykysopimuksella. Kun valuutan ulkoinen arvo ei jousta laskusuhdan-

teissa alaspäin, jää ratkaisuksi kansainvälisten kilpailijoiden kustannuskilpailukyvyn umpeen kuro-

miseksi niin sanottu sisäinen devalvaatio tuotannontekijäkustannuksia madaltamalla.15 Yhteisvaluu-

tan oloissa työmarkkinoiden jäykkyys ja erityisesti palkkojen huono joustaminen korostuvat erityisen 

voimakkaasti. Kilpailukykysopimusta vastustettiin laajoilla lakoilla ja se aiheutti voimakasta pole-

miikkia. Myöskään Sipilän seuraaja ei vapautunut tästä haasteesta, sillä joulukuussa 2019 sosiaalide-

mokraatti Antti Rinteen johtama hallitus joutui eroamaan seurauksena pääministerin sekaantumiselle 

valtionyhtiö Postin työehtokiistaan. Yksi keskeisimmistä syistä Rinteen tilanteeseen puuttumiselle 

oli, että Posti päätti siirtää 70 pakettilajittelijaa heikomman työehtosopimuksen piiriin, mistä aiheu-

tuvat palkka-alennukset olivat ristiriidassa sosiaalidemokraattien arvojen kanssa16. Alkuvuonna 2020 

käynnistyneellä työehtosopimuskierroksella on käynyt selväksi, että ainakin työntekijäosapuolet ovat 

pitäneet kilpailukykysopimusta väliaikaisena ratkaisuna17. Kun ymmärrys palkkojen alentamispai-

neen todellisesta aiheuttajasta ei ole avoimesti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, ovat keskus-

telun osapuolet ajautuneet hyvin kauaksi toisistaan ratkaisua etsittäessä.  Jos ainakin yksi tilanteen 

todellinen aiheuttaja, yhteisvaluutta, on pysyvä, on ongelmaan vaikea löytää toimivaa väliaikaista 

ratkaisua. Pitkän aikavälin ratkaisut puolestaan ovat lähes poikkeuksetta poliittisesti hankalia tai jopa 

mahdottomia toteuttaa. 

Kun ajankohtaiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi nousee valinta, josta on tehty päätös yli kaksi 

vuosikymmentä sitten, ovat tehdyn päätöksen taustalla olleet perustelut erityisen mielenkiintoisia. 

 
14 Helsingin Sanomat. Mitä nykyään kuuluu Sari Sairaanhoitajalle? 19.10.2014. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-

2000002770525.html Luettu 24.1.2020. 
15 Valtioneuvoston verkkosivut, Hallitusohjelman toteutus – Kilpailukykyä vahvistavat toimet. https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjel-

man-toteutus/kilpailukykytoimet Luettu 5.1.2020. 
16 Helsingin Sanomat. HS-analyysi: Keskusta halusi Rinteestä eroon, ja lopulta hän kaatui yhteen lauseeseen. 3.12.2019. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006330371.html Luettu 5.1.2020. 
17 Helsingin Sanomat. Teollisuusliitto sai kiky-tunnit helposti pois, koska sillä oli valttikortti, joka muilta puuttuu. 4.1.2020. 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006363415.html Luettu 24.1.2020.; Uusi Suomi. Nyt alkoi raju kiky-vääntö: ”Sanottakoon nyt 

selvästi: kiky-tunteja ei siis poistettu”. 5.1.2020. https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-alkoi-raju-kiky-vaanto-sanottakoon-nyt-sel-

vasti-kiky-tunteja-ei-siis-nyt-poistettu/f0bd8b06-29b1-404c-9915-9a280bf75db9 Luettu 24.1.2020.; Talouselämä. Valtakunnansovit-

telija: En itse lähde esittämään kiky-tuntien poistamista tessien sisältä. 16.1.2020. https://www.talouselama.fi/uutiset/valtakunnanso-

vittelija-en-itse-lahde-esittamaan-kiky-tuntien-poistamista-tessien-sisalta/627afcc7-bb57-4518-986f-7940d1cbe866 Luettu 24.1.2020. 

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002770525.html
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002770525.html
https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/kilpailukykytoimet
https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/kilpailukykytoimet
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006330371.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006363415.html
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-alkoi-raju-kiky-vaanto-sanottakoon-nyt-selvasti-kiky-tunteja-ei-siis-nyt-poistettu/f0bd8b06-29b1-404c-9915-9a280bf75db9
https://www.uusisuomi.fi/uutiset/nyt-alkoi-raju-kiky-vaanto-sanottakoon-nyt-selvasti-kiky-tunteja-ei-siis-nyt-poistettu/f0bd8b06-29b1-404c-9915-9a280bf75db9
https://www.talouselama.fi/uutiset/valtakunnansovittelija-en-itse-lahde-esittamaan-kiky-tuntien-poistamista-tessien-sisalta/627afcc7-bb57-4518-986f-7940d1cbe866
https://www.talouselama.fi/uutiset/valtakunnansovittelija-en-itse-lahde-esittamaan-kiky-tuntien-poistamista-tessien-sisalta/627afcc7-bb57-4518-986f-7940d1cbe866
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Koska talous on yhteiskunnan keskeinen elementti ja monella tapaa hyvinvoinnin mahdollistaja, voi-

daan talousargumenteilla olettaa olevan suuri painoarvo poliittisissa keskusteluissa. EMU-alueen 

ominaispiirteet ja haasteet alkoivat kiinnostaa minua kauppatieteiden maisteriopinnoissani, ja tämä 

poliittisen historian maisterintutkielma tarjosi mielenkiintoisen tilaisuuden tarkastella kysymystä po-

litiikan näkökulmasta.  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, mitä taloudellisia perusteluja, viittauksia 

tai väitteitä kansanedustajat Suomessa ja Ruotsissa esittivät tukemaan kantaansa maan EMU-jäse-

nyyskysymykseen. Tällä vertailulla pyritään valottamaan tarkemmin, millä perusteilla kansalaisten 

jokapäiväiseen elämään vielä 20 vuotta päätöksenteon jälkeenkin vaikuttava keskeinen poliittinen ja 

taloudellinen päätös tehtiin. 

 

1.1 Aiempi tutkimus 

Maastrichtin sopimuksen valmistelu on paljon tutkittu aihepiiri18, ja aihetta on tutkittu myös siitä 

näkökulmasta, missä määrin talouspoliittisia ratkaisuja on tehty lähinnä poliittisista syistä19. Myös 

Suomen sekä EU- että EMU-jäsenyyttä edeltäneitä vaiheita on tutkittu varsin monipuolisesti. Ruotsin 

osalta talous- ja rahaliittoa koskevaa päätöksentekoa ja poliittista keskustelua on tutkittu enemmän 

2000-luvun alun tilanteesta, jolloin jäsenyyskysymys tuli uudestaan ajankohtaiseksi20. Seuraavassa 

esitellään muutamia tämän tutkielman kannalta keskeisimpiä pääasiassa Suomen ja Ruotsin EMU-

jäsenyyttä koskeneeseen poliittiseen päätöksentekoon keskittyneitä tutkimuksia. 

Jennifer Novack tarkastelee väitöskirjassaan Suomen ja Ruotsin sopeutumista EU:hun maiden jäse-

nyyden ensimmäisinä kuutena vuonna 1995–2000. Tutkimuksen tavoitteena on vertailla, minkälaisia 

strategioita suomalaiset ja ruotsalaiset päättäjät EU-politiikassaan kyseisellä ajanjaksolla hyödynsi-

vät. Vastatakseen tutkimuskysymykseensä Novack tarkastelee tapauksia kolmelta politiikan alueelta, 

joista yksi on Euroopan talous- ja rahaliitto. Väitöskirjassa kritisoidaan yleisesti käytettyä teoreettista 

viitekehystä siitä, ettei se huomioi valtioiden historiallisen taustan, instituutioiden, kulttuurien ja iden-

titeettien vaikutusta valtioiden sopeutumisstrategioihin. Novackin mukaan nämä neljää tekijää ovat 

vaikuttaneet Suomen ja Ruotsin erilaisiin lähestymistapoihin EU:ta kohtaan21.  Tutkimustekniikaksi 

on valittu samankaltaisimpien järjestelmien lähestymistapa (most similar systems approach), joka 

huomioi tarkasteltavien maiden järjestelmien samanlaisten systeemisten piirteiden vaikutuksen. 

 
18 Esim. Szász André, The Road to European Monetary Union. 1999, Macmillan, London.; Bini-Smaghi Lorenzo, Padoa-Schioppa 

Tommaso & Papadia Francesco, The transition to EMU in the Maastricht treaty. 1994, Princeton University press, Princeton. 
19 Esim. de Grauwe Paul, The Political Economy of Monetary Union in Europe. The World Economy, 16 (6), 1992, 653–661. 
20 Esim. Oscarsson Henrik & Holmberg Sören (toim.), Kampen om euron. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 

Rapport nr 22 i Statistiska centralbyråns skriftserie Valundersökningar.; Swedenborg Birgitta, Håller de politiska argumenten för 

EMU? 2003, Ekonomisk Debatt, årg 31, nr 4, 20–26.; Vahtola Matias, En argumentationsanalytisk undersökning av EMU-debatten i 

Sverige. 2006, pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yleinen valtio-oppi. 
21 Novack 2002. 
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Tutkimuksen varsinaisina selittävinä tekijöinä ovat tällöin järjestelmien keskinäiset systeemiset erot. 

Lähestymistavassa pyritään sellaisen vertailuparin löytymiseen, jossa jaettuja systeemisiä piirteitä 

olisi mahdollisimman paljon ja vastaavasti toisistaan poikkeavia systeemisiä piirteitä mahdollisim-

man vähän.  Novack huomauttaakin, että Pohjoismaiden politiikan tutkimuksessa on usein hyödyn-

netty juuri tätä metodia.22   

Novack tunnistaa Suomen ja Ruotsin välillä useita yhtäläisyyksiä suhteessa talous- ja rahaliittoon. 

Ensinnäkin maiden raha- ja talouspolitiikka sekä talouden rakenteet olivat 1990-luvulla pitkälti sa-

manlaiset. Toisekseen kummassakin maassa ryhdyttiin toimenpiteisiin EMU:uun liittymisen mahdol-

listamiseksi. Kolmantena ja viimeisenä yhtäläisyytenä kummankin maan kansalaiset vastustivat ta-

lous- ja rahaliiton jäsenyyttä muiden EU-maiden kansalaisia enemmän.23   

Eroavaisuuksia Suomen ja Ruotsin valtion suhtautumisessa EMU-jäsenyyteen Novack sen sijaan löy-

tää useampia. Ensinnäkin Suomen ja Ruotsin hallituksen teettämät asiantuntijaraportit poikkesivat 

toisistaan. Professori Lars Calmforsin puheenjohtamalle asiantuntijaryhmälle oli annettu tehtäväksi 

neuvoa Ruotsin hallitusta parhaan ratkaisun tekemisessä jäsenyyskysymyksessä. Professori Jukka 

Pekkarisen EMU-asiantuntijatyöryhmälle ei vastaavaa tehtävää annettu, eikä se raportissaan siten ot-

tanut kantaa siihen, miten Suomen hallituksen tulisi asiassa toimia. Myös Suomen ja Ruotsin halli-

tuksen perustelut päätökselleen EMU-jäsenyydestä olivat hyvinkin erilaiset. Ruotsin hallitus ei jaka-

nut Calmforsin komitean näkemystä siitä, etteikö Ruotsin talous olisi valmis yhteisvaluutan käyttöön-

ottoon, vaan keskittyi jäsenyyden demokraattisen legitimiteetin puutteeseen.24   Kolmas havainto on, 

että vaikka Suomen ja Ruotsin taloudella oli paljon yhteistä 1990-luvun lopussa, poikkesivat ne myös 

olennaisesti toisistaan. Novack huomauttaa, että nämä eroavaisuudet huomioon ottaen EMU-jäsenyys 

näyttäytyi Suomelle paljon riskialttiimpana kuin Ruotsille, erityisesti siksi, että aiemmin useasti hyö-

dynnetty devalvaatio poistuisi talouden työkalupakista ja Nokia dominoi maan taloutta.25  Johtopää-

töksenään Novack toteaa, että hänen esittämällään neljän faktorin mallilla, joka huomioi maiden his-

torian, instituutioiden, kulttuurin ja identiteetin, on mahdollista selittää Suomen ja Ruotsin toisistaan 

poikkeavat päätökset talous- ja rahaliiton jäsenyydestä, eikä niinkään taloudellisilla tekijöillä26. 

Jouni Mäkelä tarkastelee Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineessa vuonna 2014 hyväk-

sytyssä pro gradussaan sosiaalidemokraatti Paavo Lipposen hallituksen (13.4.1995–15.4.1999) kah-

den suurimman puolueen, SDP:n ja kokoomuksen, kansanedustajien tapaa perustella talous- ja 

 
22 Ibid., 19–20. 
23 Ibid., 152. 
24 Ibid., 152–153. 
25 Ibid., 161–162. 
26 Ibid., 240. 
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rahaliittoon liittymisen kannatettavuutta.27 Mäkelän pääasiallisen tutkimusaineiston muodostavat 

täysistuntojen pöytäkirjat päivämääriltä 20.–21.5.1997 ja 14.–17.4.1998, jolloin talous- ja rahaliiton 

jäsenyydestä käytiin Mäkelän mukaan keskeisimmät eduskuntakeskustelut.28 Mäkelä keskittyy tutki-

muksessaan erityisesti suurimpien hallituspuolueiden kansanedustajien argumentoinnissa ja puheen-

vuoroissa esiin nostetuissa teemoissa tapahtuneisiin muutoksiin toukokuun 1997 ja huhtikuun 1998 

välillä sekä siihen, miten sosiaalidemokraatti- ja kokoomusedustajat perustelivat kantaansa eduskun-

nan selonteko- ja tiedonantokeskusteluissa.29 Tutkimuksen keskiössä ovat Suomen EMU-jäsenyyteen 

johtanut päätöksentekokeskustelu ja siihen sisältyvät teemat, joihin Mäkelä tutkimuksessaan viittaa 

diskursseina. Mäkelän tavoitteena on täydentää tutkielmassa tehtyjen havaintojen avulla käsitystä 

suomalaisen vallankäytön poliittisesta ja taloudellisesta ulottuvuudesta.30  

Tutkimusmetodina tutkielmassa käytetään retorista diskurssianalyysiä, jonka Mäkelä korostaa kes-

kittyvän tosiasioiden konstruointiin, eli jatkuvaan sosiaaliseen todellisuuteen vaikuttamiseen kielen 

avulla. Metodin perustana on käsitys siitä, ettei argumentin totuudenmukaisuus määrittele sen toimi-

vuutta. Olennaista on sen sijaan se, hyväksyykö yleisö argumentin ja antaako se argumentin vaikuttaa 

tapaansa ajatella ja muodostaa mielipiteitä. Tämän määritelmän nojalla Mäkelä linjaa sosiaalidemo-

kraatti- ja kokoomusedustajien puheenvuorojen tavoitteena olleen kansanedustajien ja kansalaisten 

vakuuttaminen Suomen EMU-jäsenyyden kannatettavuudesta.31 

Mäkelä esittää tutkimustuloksinaan kolme havaitsemaansa kokonaisuutta SDP:n ja kokoomuksen 

kansanedustajien eduskuntakeskustelujen EMU-jäsenyyttä kannattaneissa puheenvuoroissa. Ensin-

näkin jäsenyyden perusteluissa haluttiin osoittaa Suomen asema johtavana pohjoismaana Ruotsin si-

jaan.  Toiseksi Suomen liittymistä talous- ja rahaliiton jäseneksi perusteltiin jäsenyyden takaamalla 

taloudellisella vakaudella sekä aiempaa paremmilla vaikutusmahdollisuuksilla kansainväliseen poli-

tiikkaan. Kolmas Mäkelän havainto on, että sosiaalidemokraatti- ja kokoomusedustajien puheenvuo-

rojen valossa talous- ja rahaliiton jäsenyydelle ei ollut olemassa varteenotettavaa vaihtoehtoa, sillä 

globalisaatio tulisi olennaisesti muuttamaan hyvinvointivaltion toimintaedellytyksiä riippumatta Suo-

men rahapoliittisesta asemasta. EMU-jäsenyys pikemminkin suojaisi Suomea muuttuvan maailman 

 
27 Mäkelä Jouni, Kohti johtajuutta, vakautta ja vaikutusvaltaa. Sosiaalidemokraatit ja kokoomus eduskunnan Emu-keskusteluissa 

toukokuussa 1997 ja huhtikuussa 1998. 2014, Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja 

talouden tutkimuksen laitos, poliittinen historia. 
28 Ibid., 4.  
29 Ibid., 19. 
30 Ibid., 5.  
31 Ibid., 8–10. 
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epävakauksilta kuin altistaisi niille, kuten jäsenyyden vastustajat väittivät.32 Tämän tutkielman kan-

nalta on mielenkiintoista, että Mäkelän havaitsemissa diskursseissa taloudella on näin pieni rooli.  

Mäkelän tutkielmaa vastaavaa tutkimusta Ruotsin valtiopäivistä on tiettävästi tehnyt ainoastaan Mag-

nus Petrone valtio-opin kandidaatintutkielmassaan Dimensionella aspekter – en kvalitativ undersök-

ning av de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debatten, jossa tarkastellaan ruotsalaisten 

puolueiden 2000-luvun alun EMU-debatissa esittämiä argumentteja33. Matias Vahtola puolestaan on 

valtio-opin pro gradu -tutkielmassaan En argumentationsanalytisk undersökning av EMU-debatten i 

Sverige tarkastellut EMU-jäsenyydestä käytyä mediakeskustelua 2000-luvun alussa tavoitteenaan 

tunnistaa debatissa ilmenneet argumentaatiovirheet. Vahtola toteaa kvalitatiivista tekstianalyysia 

hyödyntäneen tutkimuksensa päätuloksena, että argumentaatiovirheitä ilmeni debatissa varsin pal-

jon.34 

Marko Karttunen keskittyy väitöskirjassaan Evidence of Partisan Emphasis on EMU during 1994–

1999 siihen, miten Suomen 1990-luvun kolme suurinta puoluetta, SDP, kokoomus ja keskusta, muo-

dostivat kantansa Suomen EMU-jäsenyyskysymykseen.35  Karttunen tarkastelee paitsi puolueiden 

kannan kehittymistä ja painotuksien muutosta myös niitä vaikuttimia, joita puolueet saivat Suomesta 

ja ulkomailta, ennen kaikkea Ruotsista. Väitöskirjan teoriapohjaksi ja tutkimushypoteesien perustaksi 

on valittu puolueorganisaatioiden integraatiopolitiikkaa ja puolueiden sisäistä muutosta kuvaavia te-

kijöitä. Tutkimusaineistonaan Karttunen on hyödyntänyt haastattelujen lisäksi pääasiassa salassa pi-

dettäviä asiakirjoja, joita on käsitelty kvantitatiivisella sisällönerittelymenetelmällä.36 Aineiston kä-

sittelyä varten Karttunen on muodostanut luokittelurakenteen puoluekilpailuteorian salience-tarkas-

telumalliin tukeutuen. Mallin ytimessä on oletus siitä, että puolueet laskelmoivat ilmaisunsa paino-

tukset siten, että omaa puoluetta hyödyttäville teemoille annetaan eniten tilaa, kun taas kilpailijoiden 

asemaa vahvistavat teemat jätetään mahdollisimman vähälle huomiolle.37 

Karttusen väitöskirjan johtopäätökset perustuvat neljälle päähavainnolle. Ensinnäkin, suurimpien 

puolueorganisaatioiden EMU-kantaan vaikuttivat pääasiassa kansalliset tekijät, kun taas poikkikan-

sallisilla tapahtumilla oli vain hyvin vähäinen rooli. Karttunen on tehnyt Novackin kanssa saman 

havainnon siitä, että Suomi pyrki irrottautumaan Ruotsin kielteisestä asennoitumisesta talous- ja 

 
32 Ibid., 89–93. 
33 Petrone Magnus, Dimensionella aspekter – en kvalitativ undersökning av de svenska riksdagspartiernas argument i EMU-debat-

ten. 2003, valtio-opin C-essee, HTU in Trollhättan / Uddevalla, institution for work, economy and health. 
34 Vahtola 2006. 
35 Karttunen Marko, Evidence of Partisan Emphasis on EMU during 1994–1999: Comparing Finnish Parties. 2009, väitöskirja, Hel-

singin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yleisen valtio-opin laitos. 
36 Ibid., 40–45. 
37 Ibid., 7.  



10 

 

rahaliittoon. Vaikka kaikkien tarkasteltujen puolueiden kannanmuodostusprosessissa keskityttiin ta-

loudellisiin tavoitteisiin, juuri nämä demokraattisten ja kansainvälisten tekijöiden rinnalla aiheuttivat 

merkittävimmät eroavaisuudet puolueiden kannoissa. Toiseksi, puolueiden EMU-kannan määritte-

lyyn vaikuttivat ennen kaikkea puolueen palkkaamien asiantuntijoiden tukema puoluejohto sekä har-

vat puolueiden hallinnon silmäätekevät yksilöt. Kolmantena Karttusen havaintona on, että SDP:n ja 

ammattiyhdistysliikkeen EMU-kannat muodostuivat läheisessä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Neljännen ja viimeisen Karttusen johtopäätöksen mukaan Suomen suurimmat puolueet jättivät ää-

nestäjien ja kansalaisten talous- ja rahaliittoa koskeneet mielipiteet ja vaatimukset lähes huomiotta, 

keskittyen enemmän puolueiden väliseen kilpailuun kuin puolueiden ja äänestäjien keskinäiseen suh-

teeseen ja vuorovaikutukseen.38 

Ruotsalainen valtiotieteilijä Stefan Höjelid pyrkii teoksessaan Politiskt beslutsfattande och EMU – 

Slå till eller vänta och se? kuvaamaan oman käsityksensä mukaan ruotsalaisen politiikan epäilemättä 

1900-luvun suurimman kiistakysymyksen, EMU-jäsenyyden, poliittista päätöksentekoprosessia. Po-

liittisen päätöksenteon vaiheiden lisäksi teoksessa luodaan katsaus paitsi yksittäisten puolueiden po-

liittiseen strategiaan EMU-jäsenyyskysymyksessä myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun 

aiheesta. Höjelidin keskeisin tutkimuskysymys on, miksi pääministeri Göran Persson ja koko sosiaa-

lidemokraattien johto päätyivät niin sanottuun ”vänta och se” -strategiaan sen sijaan, että olisivat 

selkeästi ilmaisseet kantansa Ruotsin jäsenyyskysymykseen.39 Höjelidin mukaan Ruotsissa EMU-

kysymys laajeni pelkkää talous- ja rahaliittoa suuremmaksi integraatiokysymykseksi Ruotsin tulevai-

suuden asemasta itsenäisenä valtiona. Höjelid viittasi unkarilaisen ekonomisti Béla Balassan kehittä-

miin ”integraation portaisiin”, joiden ensimmäiset askelmat kohti valuuttaunionia eivät periaatteessa 

vaikuttaneet Ruotsille hankalilta, vaikka niitä ei strategisista ja ideologisista syistä ollut vielä otettu. 

Askelmien välttämisen syy piili Höjelidin mukaan integraation seuraavalla askelmalla, eli talous- ja 

rahaliiton jälkeen mahdollisesti perustettavassa budjettiunionissa. Yleisin Perssonin ilmaisema argu-

mentti Ruotsin EMU-jäsenyyttä vastaan oli pelko siitä, että Ruotsi menettäisi oikeutensa omaan fi-

nanssipolitiikkaan. Höjelid arvelee Perssonin epäilleen talous- ja rahaliiton kehittävän EU:sta liitto-

valtion, jossa Ruotsi joutuisi ylikansallisten eurooppalaisten instituutioiden kontrolloimaksi. Göran 

Perssonille ja puolueelle ratkaiseva kysymys ei siis ollut ainoastaan se, voisiko Ruotsi liittyä EMU:n 

jäseneksi, vaan tulisiko Ruotsi tulevaisuudessa EMU-jäsenenä myötävaikuttamaan rahapoliittisen 

ylivaltion muodostukseen. Omien sanojensa mukaan Persson tempoili tässä kysymyksessä ”mellan 

tvivel och hopp”, mikä johti hyvin hitaaseen etenemiseen. Päätöksen taustalla lienee ollut perinteisen 

 
38 Ibid., 169.  
39 Höjelid Stefan, Politiskt beslutsfattande och EMU: Slå till eller vänta och se? 1999, Studentlitteratur, Lund. 



11 

 

ohjenuoran seuraaminen siitä, että on parempi pohtia vielä kerran, eikä tehdä ratkaisua hätiköiden.40 

Pääministeripuolueen etenemisstrategialla oli myös keskeinen vaikutus muiden puolueiden toimin-

taan kysymyksessä: parlamentaarisen debatin käyminen on hankalaa, jos keskustelun toinen osapuoli 

kieltäytyy ottamasta kantaa käsiteltävään kysymykseen.41 

Valtiovarainministeriö on julkaissut vuonna 2014 Seppo Tiihosen laatiman selvityksen Tietoisuus 

talous- ja rahaliiton riskeistä – Talous- ja rahaliiton instituutiot teorian ja käytännön vuorovaikutuk-

sessa. Selvityksessä tarkastellaan, miten hallitus ja eduskunta ottivat työskentelyssään huomioon 

EMU:n instituutioiden rakennetta, kestävyyttä ja niihin mahdollisesti liittyviä riskejä koskeneet ky-

symykset, eli selvitettiin päätöksentekijöiden tietämystä ja ymmärrystasoa talous- ja rahaliitosta sekä 

sen mahdollisista seurauksista. Näitä havaintoja täydennetään suomalaisten taloustieteen tutkijoiden 

näkemyksillä talous- ja rahaliitosta vuosina 1991–1999. Tiihosen selvityksen tutkimusaineistoon lu-

keutuu eduskunta-asiakirjoja (sisältäen joitakin täysistuntokeskusteluja ja eri valiokuntien lausun-

toja), hallituksen tilaamia ja valmistelemia selvityksiä sekä ehdotuksia eduskunnalle. Suomalaista 

tutkijakeskustelua Tiihonen tarkastelee Kansantaloustieteellisen aikakauskirjan julkaisujen avulla.42 

Johtopäätöksissään Tiihonen toteaa Suomen eduskunnan ja hallituksen kiinnittäneen huomiota ta-

lous- ja rahaliiton rakenteellisiin ongelmiin jo päätöksenteon valmisteluprosessin alussa. Myös tutki-

jat kiinnittivät Tiihosen mukaan huomiota liiton eroavaisuuksiin talousteoreettisista malleista. Tiiho-

nen korostaa, että selvityksen perusteella suomalaiset poliittiset päätöksentekijät ja päätöksentekoa 

valmistelleet virkamiehet ymmärsivät jo 1990-luvun alussa, että EMU oli yhtä paljon poliittinen kuin 

taloudellinenkin hanke, sillä talous- ja rahaliitto luotiin EU:n kiinteäksi osaksi, sen taloudellisen in-

tegraation kanavaksi. Tämän vuoksi päätös Suomen EU-jäsenyydestä, ja siihen kuuluneesta talous- 

ja rahaliiton jäsenyydestä, tehtiin Tiihosen mukaan poliittisena linjaratkaisuna, mikä vaikutti myös 

päätöksenteossa käytettyihin perusteluihin. Tiihonen toteaa, että talous- ja rahaliitoon liittyvät tekni-

set ja rakenteelliset kysymykset otettiin poliittisessa päätöksenteossa välttämättömänä tietona huomi-

oon, vaikka niitä koskevan sisällöllisen analyysin toteuttaminen luotettiin alan asiantuntijoiden kä-

siin.43  

Martin Feldstein painotti vuonna 1997 julkaistussa artikkelissaan The Political Economy of the Eu-

ropean Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability poliittisten teki-

jöiden merkitystä talous- ja rahaliiton perustamisessa korostaakseen, ettei valuuttaunionin 

 
40 Ibid., 216.  
41 Ibid., 112. 
42 Tiihonen Seppo, Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä –Talous- ja rahaliiton instituutiot teorian ja käytännön vuorovaikutuk-

sessa. 2014, Valtiovarainministeriön julkaisuja 4/14.  
43 Ibid., 118–119. 
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muodostamisen perustana ollut asiantuntijoiden tulkinta sen tuottamista taloudellisista eduista.44 

Feldsteinin mukaan olisi kuitenkin ollut virheellistä tehdä tämän perusteella johtopäätös, että talous- 

ja rahaliiton taloudellisista haittapuolista hyötyjä merkittävämpinä olisi vallinnut yksimielisyys ta-

loustieteilijöiden kesken. Vaikka Feldstein itse uskoi talous- ja rahaliiton tuottavan Eurooppaan 

enemmän taloudellisia haittoja kuin hyötyjä, ei hänen mukaansa yhteisvaluutasta tehtävässä päätök-

sessä ollut kyse sen taloudellisista seurauksista. Päätöksessä punnittaisiin ennen kaikkea eurooppa-

laisen poliittisen johdon näkemyksiä Euroopan toivotusta tulevaisuudesta sekä niitä poliittisia haittoja 

ja hyötyjä, jotka yksittäiset jäsenvaltiot – lähinnä Saksa ja Ranska – tai niiden poliittinen johto tulisi 

EMU:n myötä saavuttamaan.45 Feldstein esitti johtopäätöksenään, että Euroopan poliittiset johtajat 

olisivat valmiita jättämään talous- ja rahaliiton haitalliset seuraukset huomiotta, sillä EMU:n myötä 

keskitettävän talouspolitiikan uskottiin parantavan vallitsevan rauhan ylläpidon mahdollisuuksia niin 

Euroopassa kuin muualla maailmassa. Feldstein kuitenkin korosti, että talous- ja rahaliitolla saattaisi 

olla jopa vastakkaisia poliittisia seurauksia; yhtenäinen rahapolitiikka ja pysyvät vaihtokurssit tulisi-

vat hänen ennusteensa mukaan aiheuttamaan jäsenmaiden välille konflikteja, kun markkinasyklien 

liike ei olisi yhteneväinen liiton eri maissa.46  

Sonja Lundström on vuonna 2019 Åbo Akademissa hyväksytyssä valtio-opin maisterintutkielmas-

saan tutkinut Suomen ja Ruotsin EMU-kysymystä koskeneen päätöksenteon vaikutuksia kansalaisten 

tyytyväisyyteen paitsi kotimaassa myös Euroopan unionissa vallitsevaa demokratiaa kohtaan tukeu-

tuen Eastonin teoriaan poliittista järjestelmistä. Lundströmin keskeisen tutkimustuloksen perusteella 

valuuttaliiton jäsenyyspäätöksen poliittisella toteutustavalla ei ole ollut Suomessa eikä Ruotsissa vai-

kutusta kansalaisten tyytyväisyyteen demokratiaa kohtaan, vaan siihen ovat pikemminkin vaikutta-

neet muut tekijät.47  

Talous- ja rahaliittoa sekä yksittäisten maiden EMU-jäsenyyden kannattavuutta on tutkittu paljon 

myös taloustieteellisestä näkökulmasta. Näihin tutkimuksiin luodaan katsaus myöhemmin tutkielman 

kolmannessa luvussa.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla Suomen ja Ruotsin päätöstä talous- ja rahaliiton jäse-

nyydestä kansanedustajien puheenvuorojen taloudellista sisältöä tarkastelemalla. Koska Suomen ja 

 
44 Feldstein 1997. 
45 Ibid., 23–24. 
46 Ibid., 41–42. 
47 Lundström Sonja, Delaktighet och beslutsinnehåll – En studie av EMU-beslutet och dess koppling till nöjdhet med demokrati i 

Finland och Sverige. 2019, valtio-opin maisterintutkielma, Åbo Akademi, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. 
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Ruotsin kansantaloudet muistuttivat merkittävästi toisiaan 1990-luvun jälkipuoliskolla ja toisaalta 

kumpikin maa oli verrattain samanlaisessa kansainvälisessä poliittisessa asemassa, olisi voinut olettaa 

maiden päätyvän samaan ratkaisuun talous- ja rahaliiton jäsenyyskysymyksessä. Oletus ei kuitenkaan 

toteutunut Suomen päätyessä liittymään talous- ja rahaliittoon ensimmäisten maiden joukossa 

1.1.1999 ja Ruotsin jättäytyessä sen ulkopuolelle. Vuoden 2002 parlamenttivaalien jälkeen jäsenyys-

kysymys tuli Ruotsissa jälleen ajankohtaiseksi. Kun talous- ja rahaliiton vastustajat voittivat syys-

kuussa 2003 järjestetyn EMU-kansanäänestyksen, on aktiivinen poliittinen keskustelu Ruotsin jäse-

nyydestä sittemmin hiljennyt. Talous- ja rahaliiton on aiemmissa tutkimuksissa korostettu olleen pää-

asiassa poliittinen hanke. Koska talous- ja rahaliitossa on poliittisten näkökohtien lisäksi kuitenkin 

kyse taloudellisesta integraatiosta, on mielenkiintoista tarkastella, poikkesivatko kahden samankal-

taisen kansantalouden kansanedustajien taloudelliset perustelut talous- ja rahaliiton jäsenyydestä toi-

sistaan. Tällä tarkastelulla voidaan valottaa aiemmissa tutkimuksissa tehtyä havaintoa siitä, että ta-

lous- ja rahaliiton jäsenyydessä oli kyse maiden ennen kaikkea poliittisten etujen ja haittojen punnit-

semisesta.  

Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan etsimällä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Mitä taloudellisia perusteluja, väitteitä ja viittauksia suomalaiset ja ruotsalaiset kansanedus-

tajat käyttivät tukemaan kantaansa maan EMU-jäsenyydestä keskeisimmissä aihetta käsitel-

leissä valtiopäiväkeskusteluissa?   

2. Poikkesivatko käytetyt perustelut  

a. hallituksen ja opposition edustajien välillä, ja 

b. maiden kesken?   

Taloudellisilla perusteluilla, väitteillä ja viittauksilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa ilmaisuja, joissa 

kommentoitiin jotakin talouden ilmiötä tai sen tulevaisuuden kehityssuuntaa, esimerkiksi talouskas-

vua, kansainvälistä kauppaa, työttömyyttä tai valuuttariskiä. Huomiota kiinnitetään niihin ilmaisui-

hin, joita käytettiin talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannattamiseen tai vastustamiseen.  

Tutkimuskysymysten luonne ohjaa helposti ajatukseen siitä, että taloudelliset perustelut olisivat 

muista perusteluista poiketen luonteeltaan ei-poliittisia, vaikka todellisuudessa myös tieteellisesti to-

distetut faktat ovat taitavasti käytettynä hyvinkin tehokkaita politiikanteon välineitä. Tutkielman tar-

koituksena ei ole kiistää taloudellisten perustelujen mahdollinen poliittinen luonne, vaan tarkastella 

kansanedustajien käyttämien taloudellisia perusteluja, mikä eriyttää nämä muista perusteluista.  

Termejä talous- ja rahaliitto ja EMU käytetään synonyymeina kuvaamaan sitä oikeudellista organi-

saatiokokonaisuutta, joka muodostettiin Maastrichtin sopimuksella muun ohella osaksi Euroopan 
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unionin ensimmäistä pilaria. Näitä termejä käytetään myös viittamaan siihen maantieteelliseen koko-

naisuuteen, joka otti käyttöön yhteisvaluutta euron 1.1.1999. Maastrichtin sopimuksessa hyväksyttiin 

toteutettaviksi toimenpiteiksi Delorsin komitean Euroopan yhteisöjen (EY) komissiolle esittämän ra-

portin suunnitelman mukaiset askeleet, joista kolmas ja viimeinen on yhteisen valuutan käyttöönotto. 

Siten käytännössä termeillä talous- ja rahaliitto ja EMU viitataan tässä tutkielmassa talous- ja raha-

liiton toteutuksen kolmanteen vaiheeseen.  

 

1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Koska tutkielmassa tarkastellaan Suomen ja Ruotsin poliittisten päätöksentekijöiden talous- ja raha-

liiton jäsenyyttä kannattavissa tai vastustavissa näkemyksissä esitettyjä taloudellisia argumentteja, 

ovat parlamentaarisen debatin pöytäkirjat luontevaa lähdemateriaalia. Tutkielmassa käytetään tutki-

musaineistona Suomen eduskunnan täysistuntojen ja Ruotsin valtiopäivien debatt i kammaren -kes-

kustelujen pöytäkirjoja. Näin ollen aineistossa tulee oletettavasti monipuolisemmin esiin myös halli-

tuksen näkemyksestä poikkeavat näkökulmat kysymykseen, kuin jos tarkastelun kohteena olisivat 

olleet esimerkiksi hallituksen esitykset jäsenyydestä. EMU-jäsenyyden kaltaisista merkittävistä ky-

symyksistä keskustellaan parlamentaarisessa päätöksenteossa moneen otteeseen, ja tutkielman laa-

juuden puitteissa on tarkasteltavat valtiopäiväkeskustelut täytynyt rajata keskeisimpiin. Jotta vertailu 

olisi mielekästä, on valtiopäiväkeskustelut pyritty valitsemaan Suomen ja Ruotsin osalta mahdolli-

simman pitkälti toisiaan vastaavista lainsäädännöllisen prosessin vaiheista. 

 Suomen eduskunnan osalta tarkastellaan täysistuntojen pöytäkirjoja ajankohdilta 20.–21.5.1997 sekä 

14.–16.4.1998. Hallituksen nimittämän EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti valmistui 28.4.199748, 

minkä jälkeen valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon talous- ja rahaliitosta 20.5.199749. Annet-

tua selontekoa käsiteltiin eduskunnan täysistunnoissa 20.–21.5.199750. Valtioneuvosto antoi seuraa-

vana kevättalvena, 24.2.1998, eduskunnalle tiedonannon Suomen osallistumisesta euroalueeseen51. 

Tiedonantoa käsiteltiin täysistunnoissa 14.–16.4.1998 ja keskustelun päätteeksi äänestettiin Suomen 

osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen 17.4.199852. 

Ruotsin osalta tarkastellaan valtiopäivien debatt i kammaren -debattien pöytäkirjoja (riksdagens pro-

tokoll) päivämääriltä 6.11.1996, 5.6.1997 ja 4.12.1997. Ruotsin hallituksen nimittämän 

 
48 EMU-asiantuntijatyöryhmä, Rahaliitto ja Suomi - talouden haasteet: EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti. 1997, Valtioneuvoston 

kanslia, Helsinki. 
49 Valtioneuvosto, Valtioneuvoston Emu-selonteko eduskunnalle 20.5.1997, VNS 4/1997. 
50 Valtiopäivät (Vp) 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997; PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. 
51 Valtioneuvosto, Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Suomen osallistumisesta euroalueeseen 24.2.1998, VNT 1/1998.  
52 Valtiopäivät (Vp) 1998.  Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998; PTK 45/1998 vp. 15.4.1998; PTK 46/1998 vp. 16.4.1998; PTK 

47/1998 vp. 16.4.1998; PTK 48/1998 vp. 17.4.1998. 
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asiantuntijatyöryhmän loppuraportti, niin kutsuttu Calmforsrapportten, julkaistiin 1.10.199653 ja riks-

dagen keskusteli siitä noin kuukautta myöhemmin 6.11.199654. Oppositiopuolue maltillisen kokoo-

muksen (Moderata samlingspartiet) pyynnöstä Ruotsin suhteesta talous- ja rahaliittoon järjestettiin 

ylimääräinen keskustelu 5.6.199755. Ruotsin hallitus antoi valtiopäiville 2.10.1997 ehdotuksen, jonka 

mukaan Ruotsi jättäytyisi talous- ja rahaliiton ulkopuolelle56. Tästä ehdotuksesta keskusteltiin valtio-

päivillä 4.12.1997, ja keskustelu päätteeksi ehdotuksesta äänestettiin57. 

Parlamentaarisen debatin voidaan katsoa kuuluvan perinteisen retoriikan osa-alueista logokseen, eli 

vakuuttamisyrityksen siihen osaan, jossa vedotaan kuulijan älyyn ja rationaaliseen kykyyn tehdä joh-

topäätöksiä.58 Argumentaatioanalyysi on juuri logoksen käsittelyyn kehitetty metodi, jossa pyritään 

logiikan näkökulmasta kuvaamaan tekstien tai keskustelujen argumentaatiota. Tarkastelun kohteena 

on kielellisten ilmaisujen, kuten esimerkiksi yksittäisten lauseiden tai väittämien, yhteys.59 Bergströ-

min ja Boréuksen mukaan argumentaatioanalyysillä voi olla ainakin kolme eri tavoitetta, joista tässä 

tutkielmassa hyödynnetään deskriptiivistä pyrkimystä rekonstruoida argumentaatio olemassa olevia 

argumentaation ilmaisuyhteyksiä tarkastelemalla, eli esimerkiksi pöytäkirjoja lukemalla60. Argumen-

taatioanalyysin variaatioista tutkielman kannalta hyödynnettävin on vanhin ja parhaiten tunnettu pro 

et contra -menetelmä. Analyysissä aineistosta etsitään ensin yksi tai useampi teesi, seuraavaksi tätä 

teesiä tukevat tai haastavat argumentit ja lopuksi suhteutetaan näitä argumentteja toisiinsa. Argument-

tien ja teesien välistä tai argumenttien keskinäistä suhdetta tarkastellaan esitettyjen väitteiden avulla. 

Väitteellä tarkoitetaan sitä ajatussisältöä, joka voidaan ilmaista kielellisellä lauseella. Eri lauseilla 

voidaan ilmaista samaa väitettä, mutta toisaalta asiayhteydestä riippuen sama lause voi olla ilmaisuna 

eri väitteille.61 Tämän vuoksi argumentaatioanalyysi ei ole deskriptiivisessä tarkoituksessaan pelkkää 

sisällön toistoa, sillä argumentaatio on löydettävä tekstin joukosta samaan tapaan kuin diskurssien 

ilmaisut diskurssianalyysissä62.  Tutkielmassani aineistosta etsittävä teesi on tutkittavasta aineistosta 

riippuen Suomen (Ruotsin) tulee liittyä talous- ja rahaliittoon, ja tarkastelun kohteena on tätä teesiä 

tukevien tai haastavien argumenttien tarkastelu ja vertaaminen keskenään. 

 
53 Finansdepartementet, Calmforsrapporten. 1996, SOU 1996:158, 21–23. 
54 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. 
55 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. 
56 Riksmöte 1997–1998. Proposition 1997/98:25. Sverige och den ekonomiska och monetära unionen. 
57 Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. 
58 Bergström Göran & Boréus Kristina, Argumentationsanalys. Teoksessa Bergström Göran & Boréus Kristina (toim.), Textens me-

ning och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3. painos. 2012, Studentlitteratur, Lund, 93. 
59 Ibid., 91. 
60 Ibid., 93. 
61 Næss Arne, Empirisk semantik. 1971, Läromedelsförlagen, Stockholm, 83. 
62 Bergström & Boréus 2012, 93.  
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Tieteen retoriikka on retoriikan alalaji, joka keskittyy tutkijoiden kommunikaatioon ja tutkimukseen 

kommunikaationa. Tieteen retorisen tutkimuksen perustana on havainto siitä, että tieteellisen tekstin 

tavoitteena on saada lukija uskomaan tutkimuksen sanoma, eli se on pohjasävyltään suostutteleva. 

Vakuuttavuuden tavoitteeseen on tieteellisessä tekstissä kuitenkin tyypillisesti pyritty häivyttämällä 

retorinen rakenne, eli käyttämällä neutraalia ilmaisutapaa. Näin tiede voi ottaa etäisyyttä kieleen, 

vaikka todellisuudessa tutkimuksessa on kyse tutkijan ja häntä ympäröivän yhteiskunnan dialogista.63 

Taloustieteeseen sovelletussa retorisen tutkimuksen lähestymistavassa ei pohdita, mitä on ”oikea” 

taloustiede, vaan analysoidaan harjoitetun tieteen ilmenemismuotoja. Taloustieteellä on kolme luon-

teenomaista tutkimuksen kommunikointitapaa. Ensinnäkin, teorioita ja tutkimustuloksia perustellaan 

usein tilastotieteellisten testien avulla, mikä tekee tutkimuksen ilmaisumuodosta neutraalin ja objek-

tiivisen. Toiseksi taloustiedettä viestitään usein introspektiivisesti eli pohtimalla, miten viestijä itse 

tai ihmiset yleensä toimisivat jossakin tilanteessa. Esimerkiksi markkinoiden toimintatapaan vetoa-

minen on yleinen keino saada uusien teorioiden toimintalogiikalle yleisön hyväksyntä.  Kolmas ta-

loustieteessä yleisesti käytetty perustelun muoto on analogiaan vetoaminen, jolloin teorian tai tutki-

mustulosten uskottavuutta perustellaan vertaamalla niitä johonkin yleisesti tunnettuun ilmiöön.64 Ta-

loustieteellisen tutkimuksen keskeisimpien viestinnässä käytettyjen retoristen keinojen hyödyntämi-

nen tämän tutkielman tutkimusaineistoa tarkastellessa on hyödyllistä, sillä kansanedustajien puheen-

vuorojen pohjimmaisena tarkoituksena oli vakuuttaa paitsi muille kansanedustajille myös kansalai-

sille ja yhteiskunnallisille toimijoille oman kantansa hyväksyttävyys ja kannatettavuus maan jäsenyy-

destä talous- ja rahaliitossa. 

Argumentaatioanalyysin huomattavan työläyden, tehtyjen tutkimushavaintojen suuren lukumäärän ja 

tutkielman rajallisen laajuuden vuoksi tutkielmassa ei kuitenkaan sitouduta argumentaatioanalyysiin 

vaan sitä ja tieteen retoriikkaa käytetään historiantutkimukselle perinteisen aineistolähtöisen tutki-

mustavan tukena. Poliittisen historian emeritusprofessori Jorma Kalelaa lainaten, historiantutkijan on 

tiedostettava, että menneisyydellä on ainoastaan mykkiä jälkiä, jotka muuttuvat lähteiksi vain, jos 

historiantutkija saa ne kysymyksiensä avulla puhumaan. Pyrin tutkielmassani esittämään Kalelan his-

toriallisen menetelmäkuvauksen mukaisesti valitsemilleni lähteille tutkimusaiheen kannalta olennai-

sia ja tarkoituksenmukaisia kysymyksiä. Tavoitteenani on rakentaa Suomen ja Ruotsin valtiopäivä-

keskusteluissa esitetyistä taloudellisista perusteluista mahdollisimman todenmukainen rekonstruktio 

analysoimalla lähteitä kriittisesti ja perustella tulkintani argumentoinnillani.65   

 
63 Keränen Marja, Tieteet retoriikkana. Teoksessa Palonen Kari & Summa Hilkka, Pelkkää retoriikkaa. Tutkimuksen ja politiikan 

retoriikat. 1996, Vastapaino, Tampere, 109, 112–115. 
64 Ranki Sinimaaria, EMU:n taloudellisten perustelujen retoriikka. 1996, Eurooppa-Instituutin keskustelunaiheita 2/96, 3–4. 
65 Kalela Jorma, Historiankirjoitus ja historia. 2000, Gaudeamus, Helsinki, 55–56, 95–96. 
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Koska tutkielmassa tarkastellaan aineistoa sekä Suomesta että Ruotsista ja vertaillaan maita keske-

nään, on tutkimuksessa otettava huomioon myös vertailevan historiantutkimuksen erityispiirteet. 

Vertailevan historiantutkimuksen kiistattomiin etuihin lukeutuu tutkimuksen irrottaminen kansallis-

valtioiden kehyksestä, ja siten myös kansallisen historian yleisesti hyväksyttyjen historiallisten nar-

ratiivien haastaminen66. Metodin voidaan kuvailla tavallaan korvaavan yhteiskuntatieteilijältä puut-

tuvat laboratorio-olosuhteet tutkimuksen tekemisessä, sillä eri tapauksia tarkastelemalla historiantut-

kijalla on mahdollisuus pohtia, mitä eri ilmiöistä olisi eri kulttuureissa saattanut seurata ja siten hah-

motella prosessien kausaliteettia. Vertaileva historiantutkija tuo tapausten tarkasteluun ulkopuolisen 

näkökulman ja irrottamalla tapaukset kontekstistaan myös mahdollistaa tuoreiden näkökulmien löy-

tämisen. 67 Jokaisella näistä vertailevan historiantutkimuksen vahvuuksista on myös varjopuolensa. 

Kansallisvaltioiden kesken tapahtuvaa vertailua on kritisoitu voimakkaasti, sillä uusimpien näkemys-

ten mukaan kansallisvaltion sisään eivät välttämättä rajaudu kaikki historian kannalta olennaiset pro-

sessit68. Kausaliteettia etsittäessä on mahdollista, että tutkija onnistuu jo omilla tutkimuskysymyksil-

lään ja -rajauksillaan päätymään haluttuun lopputulokseen, sillä aineisto ei itsessään paljasta kausali-

teetista mitään69. Tiettyä tapausta ulkopuolisen silmin tarkasteleva tutkija saattaa kulttuurisessa tietä-

mättömyydessään uusien näkökulmien löytämisen sijaan tehdä vääriä tulkintoja omien kulttuuristen 

sidonnaisuuksiensa ja tiedostamattomien ennakkoasenteidensa vankina70. Vertaileva historiantutkija 

on pitkälti riippuvainen muiden tutkijoiden työstä, ja vaikka se saattaa monipuolistaa tutkimusta, on 

riskinä yhtä lailla se, että vertaileva historiantutkimus vain vahvistaa yleisesti hyväksyttyjä totuuk-

sia71. Useiden eri maiden lähdeaineistoon perehtymisessä on lisäksi omat moninaiset käytännön tut-

kimustyön haasteensa72.  

Tutkielmani haasteena on kahden hyvin samankaltaisen valtion, kansantalouden ja yhteiskunnan tar-

kasteleminen. Vaikka juuri samankaltaisuutensa vuoksi Suomi ja Ruotsi muodostavat erinomaisen 

 
66 Cohen Deborah & O’Connor Maura, Introduction: Comparative history, cross-national history, transnational history – definitions. 

Teoksessa Cohen Deborah & O’Connor Maura (toim.), Comparison and History: Europe in cross-national perspective. 2004, 

Routledge, Taylor & Francis Books, Inc., Oxon, xvii. 
67 Baldwin Peter, Comparing and Generalizing: Why All History Is Comparative, Yet No History Is Sociology. Teoksessa Cohen 

Deborah & O’Connor Maura (toim.), Comparison and History: Europe in cross-national perspective. 2004, Routledge, Taylor & 

Francis Books, Inc., Oxon, 4, 17–18.  
68 Cohen Deborah & O’Connor Maura, Introduction: Comparative history, cross-national history, transnational history – definitions. 

Teoksessa Cohen Deborah & O’Connor Maura (toim.), Comparison and History: Europe in cross-national perspective. 2004, 

Routledge, Taylor & Francis Books, Inc., Oxon, xvii. 
69 Baldwin 2004, 17–18; Cohen Deborah, Comparative History: Buyer Beware. Teoksessa Cohen Deborah & O’Connor Maura 

(toim.), Comparison and History: Europe in cross-national perspective. 2004, Routledge, Taylor & Francis Books, Inc., Oxon, 62–

63.  
70 Petrusewicz Marta, The Modernization of the European Periphery; Ireland, Poland, and the Two Sicilies, 1820–1870: Parallel and 

Connected, Distinct and Comparable. Teoksessa Cohen Deborah & O’Connor Maura (toim.), Comparison and History: Europe in 

cross-national perspective. 2004, Routledge, Taylor & Francis Books, Inc., Oxon, 157–159.  
71 Green Nancy L., Forms of comparison.  Teoksessa Cohen Deborah & O’Connor Maura (toim.), Comparison and History: Europe 

in cross-national perspective. 2004, Routledge, Taylor & Francis Books, Inc., Oxon, 45. 
72 Lange Matthew, Comparative-historical methods. 2013. Los Angeles, California, London: SAGE, 180–181.  



18 

 

vertailuparin, niiden muihin maihin verrattuna korkea yhtenäisyyden taso voi sokeuttaa maiden to-

dellisille eroavaisuuksille. Tarkasteltavassa tutkimusaiheessa keskeisessä asemassa on ihmisten väli-

nen kommunikaatio, jota ohjaavat kulttuuriset normit. Tiedostan, että Suomen kansalaisena ja Suo-

messa kasvaneena sekä opiskelleena suomalainen kulttuuri ja politiikan tekemisen tavat ovat minulle 

Ruotsia tutumpia, mikä vaikeuttaa tasapuolisen vertailun tekemistä maiden välillä. Vertailevaan his-

toriantutkimukseen liittyvien ongelmien minimoimiseksi kiinnitän tutkielmassani huomiota Suomen 

ja Ruotsin lähihistoriaan, sen vaikutukseen maan suhtautumiseen eurooppalaiseen integraatioon sekä 

maiden välisiin kulttuurieroihin erityisesti politiikassa. 

Tässä tutkimuksessa aineistoa on tutkimusvaiheessa konkreettisesti käsitelty siten, että ensim-

mäiseksi on tunnistettu ne puheenvuorojen osat, joissa on taloudellista sisältöä. Näitä tekstikatkelmia 

on tarkasteltu lähemmin sen selvittämiseksi, onko kyseessä taloudellinen tai taloustieteelliseen tutki-

mukseen tukeutuva perustelu maan jäsenyydelle talous- ja rahaliitossa. Analyysissä ei ole kuitenkaan 

keskitytty tunnistamaan, onko tekstikatkelmassa kyse tarkan määritelmän mukaisesta argumentista, 

ja mistä argumentin osista se koostuu, vaan lähinnä havainnoida, onko puhuja käyttänyt taloudellista 

perustelua, viittausta tai väitettä ilmaistessaan kantaansa maan EMU-jäsenyydelle. Analyysin yti-

messä on näiden havaintojen vertaileminen hallituksen ja opposition välillä ja kesken sekä Suomen 

ja Ruotsin välillä. Viimeisessä vaiheessa tehdyt havainnot on luokiteltu EMU:n hyötyjä ja haittoja 

koskevan aiemman tutkimuksen perusteella loogisen analysoimisen ja tutkimuskysymyksiin vastaa-

misen mahdollistamiseksi.  

 

1.4 Tutkielman dispositio 

Tutkielma etenee johdannossa tehdyn taustoituksen jälkeen siten, että luvussa kaksi luodaan katsaus 

Suomen ja Ruotsin taloushistoriaan ja erityisesti taloudellisen integraation syventymiseen. Kolman-

nessa luvussa perehdytään joukkoon talous- ja rahaliittoa tarkastelleita taloustieteellisiä tutkimuksia 

pääasiassa Suomen ja Ruotsin jäsenyyspohdintojen ajalta 1990-luvulta. Neljännessä, viidennessä ja 

kuudennessa luvussa tarkastellaan Suomen ja Ruotsin parlamentaarista debattia koskien maan EMU-

jäsenyyttä. Neljännessä luvussa keskitytään Suomen eduskunnassa vuosina 1997 ja 1998 käytyihin 

kahteen keskustelukokonaisuuteen ja luvussa viisi Ruotsin valtiopäivillä vuosina 1996 ja 1997 käy-

tyihin kolmeen debattiin. Luvussa kuusi näistä edellä mainituista keskusteluista tehtyjä havaintoja 

vertaillaan toisiinsa. Seitsemännessä ja viimeisessä luvussa esitetään tutkielman johtopäätökset sekä 

annetaan ehdotuksia aihepiirin mahdolliselle jatkotutkimukselle. 
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2 Suomi, Ruotsi ja Euroopan taloudellinen integraatio 

2.1 Taloudellisen integraation teoria 

Taloustieteelliset ajattelijat, kuten unkarilainen ekonomisti Béla Balassa ja alankomaalainen ekono-

misti Jan Tinbergen, pohtivat jo 1960-luvulla Euroopan talous- ja rahaliiton muodostamisen aske-

leita73. Taloudellinen integraatio voidaan jakaa vaiheisiin, joiden toteuttamisjärjestyksestä ei kuiten-

kaan vallitse yksimielisyyttä tutkijoiden keskuudessa. Kevyin integraation muoto on vapaakauppa-

alue ja seuraavana tulliunioni. Sisämarkkinat rakentuvat edellisille vaiheille, joiden lisäksi alueella 

vallitsee tavaroiden, palveluiden, työvoiman ja pääoman vapaa liikkuvuus. Talousliitossa jäsenmailla 

on sisämarkkinoiden lisäksi tarkkaan koordinoidut talouspolitiikan keskeisimmät alueet, markki-

nasääntely sekä rahapolitiikka ja tulonjakokäytännöt. Rahaliitossa puolestaan sisämarkkinoita täy-

dennetään valuuttayhteistyöllä, jolloin käyttöön otetaan joko pysyvästi kiinteät vaihtokurssit ja va-

luuttojen täydellinen vaihdettavuus tai liiton yhteinen valuutta. Talous- ja rahaliitossa yhdistyvät ta-

lousliiton ja valuuttaliiton piirteet, ja tämä taloudellisen integraation muoto on ollut Euroopan johta-

jien suunnitelmissa aina 1970-luvulta lähtien.74 Talous- ja rahaliittoa seuraava taloudellisen integraa-

tion taso on täydellinen talousliitto, jossa jäsenvaltioiden taloudet yhtenäistetään täysin ja useimmille 

talousasioille sovitaan yhteiset käytännöt. Täydellisestä poliittisesta unionista on kyse silloin, kun 

täydellistä talousliittoa täydennetään ylikansalliselle tasolle siirretyllä poliittisella hallinnolla. Käy-

tännössä täydellinen poliittinen unioni syntyy, kun perustetaan liittovaltio tai konfederaatio.75 

 

2.2 Talous- ja rahaliiton kehitys 

Ensimmäiset suunnitelmat eurooppalaisen valuuttaunionin muodostamisesta hahmoteltiin 1970-lu-

vulla, kun Euroopan yhteisöjen valtionpäämiehet päättivät Haagin huippukokouksessa vuonna 1969 

kartoittaa tarvittavia kehitysaskelia kohti Euroopan talous- ja rahaliittoa.76 Selvitystyöhön nimitetyn 

asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Pierre Wernerin mukaan Wernerin suunnitelmaksi nimetty ra-

portti julkaistiin vuonna 1970, ja se sisälsi askeleet talous- ja rahaliiton muodostamiseksi vuoteen 

1980 mennessä.77 Suunnitelma ei ottanut tuulta alleen pääasiassa kahdesta syystä: jäsenmaiden välillä 

vallitsi suuria erimielisyyksiä liiton kehittämistavasta, ja 1970-luvun alkuvuosina nopeasti ja 

 
73 Balassa Béla, Towards a Theory of Economic Integration. Kyklos International Review for Social Sciences, 1961, 14 (1), 1–17.; 

Tinbergen Jan, International economic integration. 2nd edition. 1965, Elsevier, Amsterdam.  
74 Verdun Amy, Economic and Monetary Union. Teoksessa Cini Michelle & Pérez-Solórzano Borragán Nieves (toim.), European 

Union Politics. 3rd edition. 2010, Oxford University Press Inc., New York, 327. 
75 Ibid., 327. 
76 Euroopan unionin virallinen verkkosivusto. Tietoa EU:sta, Euroopan unionin historia – 1969. https://europa.eu/european-

union/about-eu/history/1960-1969/1969_fi Luettu 2.1.2020. 
77 Werner Pierre, Report to the Council and the Commission on the realization by stages of economic and monetary union In the 

Community (Werner Plan). 1970, Pierre Werner, Luxembourg 8.10.1970. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1960-1969/1969_fi
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1960-1969/1969_fi
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merkittävästi mullistunut kansainvälinen talous- ja rahapoliittinen tilanne ei houkutellut yhteistyöhön. 

Bretton Woods -järjestelmän tilalle luotiin Länsi-Euroopassa oma vaihtokurssimekanismi, niin sa-

nottu valuuttakäärme, joka toimi suhteellisen hyvin aina 1970-luvun lopulle. Valuuttakäärme korvat-

tiin vuonna 1979 Euroopan valuuttajärjestelmällä (Economic Monetary System, EMS), johon kaik-

kien EY-maiden oli liityttävä. EMS:n ytimessä oli valuuttakurssimekanismi (Exchange Rate Mecha-

nism, ERM), joka perustui kiinteisiin, mutta muokattavissa oleviin jäsenmaiden valuuttojen vaihto-

kursseihin. ERM vakiintui 1980-luvun loppua kohden, jolloin siitä oli muodostunut todiste onnistu-

neesta taloudellisesta integraatiosta Euroopassa. Saksan D-markasta muodostui Euroopan vahvim-

pana valuuttana järjestelmän niin sanottu ”ankkurivaluutta”.78  

Kehitys kohti talous- ja rahaliittoa sai voimakkaan sysäyksen vuonna 1986 Euroopan yhtenäisasia-

kirjassa (Single European Act, SEA), jossa luotiin suunnitelma Euroopan sisämarkkinoiden muodos-

tamiseksi ja nostettiin talous- ja rahaliiton perustaminen takaisin agendalle. Liiton muodostaminen 

poistaisi EMS-järjestelmän epäsymmetrian ja tekisi maista rahapolitiikassa tasavertaisia, mikä miel-

lytti osaa jäsenmaista, erityisesti Ranskaa. Kesäkuussa 1988 EY:n huippukokouksessa Hannoverissa 

päätettiin perustaa Komitea talous- ja rahaliiton tutkimista varten, ja tämän Euroopan komission pu-

heenjohtaja Jacques Delorsin johtaman Delorsin komitean loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 

1989.79  Delorsin raportissa suunniteltiin kolmivaiheinen suunnitelma talous- ja rahaliiton perusta-

miseksi, joka käytännössä toteutui seuraavasti: 

Ensimmäinen vaihe 1.7.1990–31.12.1993 

- pääoman vapaa liikkuvuus jäsenmaiden välillä 

- talouspolitiikan käytäntöjen tiukempi koordinointi 

- keskuspankkien lähempi yhteistyö 

Toinen vaihe 1.1.1994–31.12.1998 

- talous- ja rahapoliittisten käytäntöjen keskinäinen lähentyminen hintavakauden ja kes-

tävien julkistalouksien varmistamiseksi 

Kolmas vaihe 1.1.1999– 

- Euroopan keskuspankin (EKP) perustaminen 

- vaihtokurssien pysyvä jäädyttäminen 

- yhteisvaluutan käyttöönotto80 

 

Suunnitelmasta neuvoteltiin EY:n hallitustenvälisissä konferensseissa, jotka avattiin Roomassa loka-

kuussa 1990 ja päätettiin Maastrichtissa joulukuussa 1991. Talous- ja rahaliiton kannalta keskeistä 

 
78 Verdun 2010, 329. 
79 Ibid. 
80 Committee for the study of Economic and Monetary Union, Report on economic and monetary union in the European Community 

(Delors’ Report). 1989. 
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oli, että hallitustenvälisissä konferensseissa sovittiin niin sanotuista lähentymiskriteereistä, jotka jä-

senmaan tulisi täyttää voidakseen liittyä EMU:uun. Poliittinen yksimielisyys yhteisön uudesta perus-

tamissopimuksesta saavutettiin joulukuussa Maastrichtissa, ja Maastrichtin sopimuksena tunnettu So-

pimus Euroopan unionista (SEU) allekirjoitettiin 7.2.1992. Sopimuksen myötä EY:stä tulisi Euroo-

pan unioni, joka muodostaisi talous- ja rahaliiton viimeistään vuoden 1999 alusta.81   

Maastrichtin sopimuksen mukaiset lähentymiskriteerit: 

- budjettien alijäämä ei saa ylittää 3%:a BKT:stä 

- julkisen talouden kumulatiivinen alijäämä ei saa ylittää 60%:a BKT:stä 

- vaihtokurssien on osallistuttava ERM-2:een ilman uudelleenarvostuksia tai vakavia ongelmia 

vähintään kaksi vuotta ennen jäsenyyttä 

- inflaatio ei saa ylittää 1,5 prosenttiyksikköä enempää parhaan jäsenmaan tasosta 

- pitkäaikainen korkotaso ei saa ylittää 2 prosenttiyksikköä enempää parhaan jäsenmaan ta-

sosta82 

 

Maastrichtin sopimuksen allekirjoitettuaan EY:n jäsenmaat sitoutuivat täyttämään lähentymiskritee-

rit ja liittymään talous- ja rahaliittoon, minkä seurauksia olisivat yhteinen rahapolitiikka, yksi ylintä 

rahapoliittista määräysvaltaa käyttävä viranomainen sekä koordinoidut makrotaloudelliset käytän-

nöt.83 Maaliskuussa 1998 Euroopan Komissio päätti 11 valtion, näiden joukossa Suomen, osallistuvan 

talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen 1.1.1999 alkaen, jolloin jäsenmaiden vaihtokurssit tultai-

siin sitomaan toisiinsa peruuttamattomasti. Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi eivät halunneet liittyä ta-

lous- ja rahaliittoon; kahdella ensiksi mainitulla oli kirjattu Maastrichtin sopimukseen oikeus tähän 

poikkeavaan menettelyyn, kun taas Ruotsin kruunu ei ollut ollut liitettynä ERM:iin vaadittua kahta 

vuotta. Kreikan talous puolestaan ei täyttänyt Maastrichtin sopimukseen kirjattuja lähentymiskritee-

reitä.84 

Saksan valtiovarainministeri Theo Weigel ehdotti 1990-luvun puolivälissä sääntöjen asettamista ta-

lous- ja rahaliittoon osallistuville maille. Aloitteen seurauksena luotiin vakaus- ja kasvusopimus (Sta-

bility and Growth Pact, SGP), jolla haluttiin estää mitään jäsenvaltiota toimimasta liiton vapaamat-

kustajana. Sopimuksen mukaan jäsenmaata, joka rikkoo julkisen talouden velka- ja alijäämärajoituk-

sia, voidaan rangaista ja määrätä se maksamaan sakko.85  

 
81 Verdun 2010, 328–330. 
82 Euroopan unioni, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toi-

sinnot. 2012/C 326/01. Euroopan unionin virallinen lehti, 26.10.2012. 
83 Verdun 2010, 325. 
84 Ibid., 331. 
85 Euroopan unioni. Sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus). 7.2.1992 (voimaantulo 1.3.1993). 
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Talous- ja rahaliitto ei ole säästynyt ankaraltakaan kritiikiltä. Ensinnäkin Euroopan keskuspankin ää-

rimmäisen itsenäisyyden on pelätty johtavan ongelmiin legitimiteetti- ja tilivelvollisuuskysymyk-

sissä.  Toiseksi talous- ja rahaliiton instituutiorakennetta on toistaiseksi pidetty epätäydellisenä, sillä 

samalla kun vahva EKP päättää koko euroalueen rahapolitiikasta, ei sen vastapainona ole ylikansal-

lista talouspolitiikasta määräävää viranomaista. Talouspolitiikasta vastaavan instituution perustami-

nen vaatisi voimakkaan tuen Euroopan kansalaisilta, jota ei toistaiseksi ole todettu löytyvän.86 

 

2.3 Suomi ja Ruotsi taloudellisessa integraatiossa 

Suomi ja Ruotsi eivät ole osallistuneet Euroopan integraatioon sen eturintamassa, vaan ovat jättäyty-

neet aika ajoin taka-alalle muun muassa halustaan pysyttäytyä sitoutumattomina kylmän sodan mää-

rittelemässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Taloudellisen integraation kevyimpään muotoon, va-

paakauppa-alueisiin, maat kuitenkin osallistuivat, Suomi Ruotsin vanavedessä. Ruotsi oli ollut mu-

kana perustamassa Euroopan vapaakauppa-aluetta (European Free Trade Area, EFTA) vuonna 1960 

ja Suomi liittyi EFTA:n liitännäisjäseneksi vuotta myöhemmin87. Voisi todeta, että Suomi oli kau-

pankäyntinsä kannalta tavallaan pakotettu seuraamaan Ruotsia EFTA:aan ja myöhemmin EY:hyn, 

koska maat olivat hyvin vientivetoisia ja niiden vientiprofiili oli pitkälti samanlainen. Suomi olisi 

menettänyt merkittäviä markkina-asemia, jos Ruotsi olisi ilman Suomea päässyt käymään tulliva-

paata kauppaa esimerkiksi Iso-Britannian kanssa.  

Maailmanjärjestys alkoi muuttua rytisten 1990-luvun alussa, ja aiemmin sitoutumattomina pysytel-

leet valtiot kokivat tarpeelliseksi liittyä aiempaa tiiviimmin osaksi Euroopan integraatiota. Ruotsi yl-

lätti Suomen hallituksen lokakuun lopussa 1990 ilmoituksellaan EY-jäsenyyden tavoittelusta. Suo-

men maailmanpoliittinen liikkumatila laajeni merkittävästi Neuvostoliiton hajoamisen myötä loppu-

vuonna 1991, mikä mahdollisti myös sille jäsenyyden hakemisen. Kun Suomesta vuoden 1994 alussa 

tuli Euroopan talousalue ETA:n (European Trade Area)  jäsen, olivat neuvottelut nimensä Maast-

richtin sopimuksella vuonna 1992 Euroopan unioniksi vaihtaneeseen EY:hyn liittymisestä jo pitkällä. 

Poliittinen sopimus Suomen liittymisestä EU:hun valmistui jo maaliskuun alussa 1994, ja saman vuo-

den lokakuussa järjestetyn, tukensa jäsenyydelle antaneen neuvoa-antavan kansanäänestyksen jäl-

keen Suomi liittyi EU:hun vuoden 1995 alusta alkaen.88 Kun Suomesta tuli EU:n jäsen, Maastrichtin 

sopimus oli ollut voimassa jo kahden vuoden ajan, ja sen keskeisimpään sisältöön kuului Euroopan 

talous- ja rahaliiton perustaminen. Sopimustekstissä EU:n yhteisen valuutan, eli EMU:n kolmannen 

 
86 Verdun 2010, 335–337. 
87 Novack 2002, 21–22. 
88 Ulkoministeriö, Eurooppatiedotus. Suomen tie jäsenyyteen. https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/suomen-tie-jasenyyteen/ Luettu 

3.1.2020. 

https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/suomen-tie-jasenyyteen/


23 

 

vaiheen käyttöönottoaikataulukin oli selvillä: euro otettaisiin käyttöön aikaisintaan vuoden 1997 ja 

viimeistään vuoden 1999 alusta. Kun Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:n jäseneksi, oli päättäjien oltava 

tietoisia Maastrichtin sopimuksen sisällöstä.89 

Marko Karttunen kuvaa väitöskirjassaan Suomen tietä talous- ja rahaliiton jäseneksi kaksivaiheisena. 

Niin sanottu sitoutumisen vaihe alkoi Paavo Lipposen hallituksen ohjelmasta huhtikuussa 1995 ja 

päättyi puolueiden ensimmäisiin virallisiin kannanmuodostuksiin vuoden 1996 alkupuoliskon aikana. 

Toisessa vaiheessa Suomen markka kiinnitettiin ERM:iin vuoden 1996 jälkipuoliskolla. Vuonna 

1995 muodostettu koalitiohallitus, jonka suurimpia jäseniä olivat Eurooppaan myönteisesti suhtautu-

neet sosiaalidemokraatit ja kokoomus pienempien ruotsalaisen kansanpuolueen, vihreän liiton ja va-

semmistoliiton rinnalla, sitoutui voimakkaasti talous- ja rahaliittoon kautensa alusta lähtien.90 Halli-

tusohjelmaan kirjattiin tavoite, että Suomi täyttäisi lähentymiskriteerit voidakseen liittyä talous- ja 

rahaliiton jäseneksi. Lisäksi hallitusohjelmaan kirjattiin ympäripyöreä tavoite työllisyyden paranta-

misesta lisääntyvän taloudellisen yhteistyön seurauksena muiden EU-jäsenmaiden kanssa.91 Karttu-

nen huomauttaa tämän tavoitteen olleen yhteneväinen SDP:n aiemmin esittämän näkemyksen kanssa, 

jonka mukaan työttömyyden tulisi kuulua talous- ja rahaliiton lähentymiskriteereihin.92 Ann-Cathrine 

Jungarin mukaan lopulta ratkaisevan päätöksen EMU-jäsenyydestä joutuivat tekemään hallituksen 

talous- ja rahaliiton jäsenyyttä eniten vastustaneet pienet puolueet, vasemmistoliitto ja vihreä liitto. 

Puolueiden oli punnittava talous- ja rahaliiton merkitystä muita poliittisia tavoitteitaan vasten, toisin 

sanoen, oliko EMU-kysymys tarpeeksi kriittinen syyksi hallituksesta eroamiselle.93 

Merkittävin oppositiopuolue keskusta menetti vaalitappion myötä pääministeripuolueen aseman ke-

vään 1995 eduskuntavaaleissa, ja siirtyi suurimmaksi oppositiopuolueeksi. Edellisellä hallituskau-

della Esko Ahon johtama hallitus luotsasi Suomen EU-jäseneksi, mutta oppositioon siirryttyään puo-

lue vastusti Suomen jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa, kuten myös muut oppositiopuolueet kristillinen 

liitto, nuorsuomalaiset ja perussuomalaiset sekä yksittäisistä edustajista koostuneet eduskuntaryh-

mät.94  Novackin mukaan juuri keskustan hallitusasema Suomen EU-jäsenyydestä päätettäessä oli 

ratkaisevaa Suomen jäsenyydelle talous- ja rahaliitossa. Keskustan ydinkannattajat suhtautuivat 

EU:hun ja myös EMU:uun kaikkein kielteisimmin, mutta puolue oli jo EU-jäsenyyskannastaan päät-

täessään tavallaan hyväksynyt myös EMU-jäsenyyden.95 

 
89 Euroopan unioni. Sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus). 7.2.1992 (voimaantulo 1.3.1993). 
90 Karttunen 2009, 72. 
91 Valtioneuvosto. Hallitusohjelmat. 66. Lipponen (13.4.1995–15.4.1999). 
92 Karttunen 2009, 72. 
93 Jungar Ann-Cathrine, Surplus Majority Government: A Comparative Study of Italy and Finland. 2000, Acta Universitatis Upsali-

ensis. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 135. Uppsala: Uppsala University, 260. 
94 Ibid., 72.  
95 Novack 2002, 157. 
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Aiempi tutkimus on todennut Suomen sitoutuneen EMU:uun kahdesti vuoden 1995 aikana, ensin 

liittyessään EU:n jäseneksi vuoden alussa ja toisen kerran Lipposen hallitusohjelmaa hyväksyttäessä. 

Kyseisen hallituksen toisena valtiovarainministerinä toiminut Arja Alho (sd.) kuitenkin väittää väi-

töskirjassaan Silent Democracy, Noisy Media, että todellinen päätös Suomen EMU-jäsenyydestä olisi 

tehty jo 16.6.1996, jolloin EU-ministerivaliokunta hyväksyi EMU-julkilausuman ja eduskuntaryh-

mien puheenjohtajat neuvottelivat asiasta lyhyesti. Alhon mukaan julkilausumassa todettiin, että Suo-

men tulisi liittyä talous- ja rahaliittoon ensimmäisten joukossa ja pyrkiä talouspolitiikallaan lähenty-

miskriteerien täyttämiseen.96  

Ruotsin päätös liittyä EU:n jäseneksi vuoden 1995 alusta alkaen tehtiin maltillisen kokoomuksen 

pääministeri Carl Bildtin koalitiohallituksen johdolla, jossa istuivat pääministeripuolueen lisäksi kes-

kustapuolue (Centerpartiet), kristillisdemokraatit (Kristdemokratiska samhällspartiet) ja liberaalit 

(Folkpartiet liberalerna).97 Ehdotuksessaan Ruotsin EU-jäsenyyden hakemisesta Bildtin hallitus lin-

jasi, että Ruotsin tulisi liittyä myös talous- ja rahaliittoon.98 Syyskuussa 1994 pidetyissä parlamentti-

vaaleissa Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (Sveriges socialdemokratiska arbetarparti) 

oli suurin puolue99 ja se muodosti maahan Ingvar Carlssonin johtaman vähemmistöhallituksen100 

poikkeuksellisten hallitusneuvotteluiden kariuduttua liberaalipuolueen kanssa101. Carlsson luopui 

puolueensa puheenjohtajuudesta ja hänen tilalleen astui Göran Persson 22.3.1996102. Carlssonin ja 

myöhemmin Perssonin hallitus sai tukea ennen kaikkea keskustapuolueelta103, mutta myös ympäris-

töpuolue vihreiltä (Miljöpartiet de gröna) ja vasemmistopuolueelta (Vänsterpartiet)104. Maaliskuussa 

1995 hallitus julkaisi niin kutsutun lähentymisohjelman Maastrichtin sopimuksessa esitettyjen kritee-

rien täyttämiseksi105. Oppositiosta ohjelmaa tukivat keskustapuolue, kristillisdemokraatit ja ympäris-

töpuolue vihreät. Pääministeri Carlsson korosti, että valtiopäivät tulee tekemään päätöksen Ruotsin 

EMU-jäsenyydestä, eikä kysymyksestä tulla järjestämään kansanäänestystä. Ohjelmassa todettiin, 

että lähentymiskriteerien täyttäminen oli EU-jäsenmaan velvollisuus ja samalla merkki vahvasta ja 

terveestä taloudesta. Hallitus ilmaisi siten, että lähentymiskriteerien täyttäminen olisi siten Ruotsin 

 
96 Alho Arja, Silent Democracy, Noisy Media. 2004, väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiologian laitos, 

129. 
97 Riksmöte 1991–1992. Riksdagens protokoll 1991/92:6. Regeringsförklaringen 4.10.1991. 
98 Riksmötesdokument, Riksmöte 1994–1995. Proposition 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 
99 Statistiska centralbyrån. Riksdagsval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973–2018 http://www.scb.se/me0104 Luettu 

3.1.2020. 
100 Christiansen Niels Finn, Petersen Klaus, Edling Nils & Haave Per (toim.), The Nordic Model of Welfare – a Historical Reap-

praisal. 2006, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 380. 
101 Hadenius Stig, Modern svensk politisk historia. Konflikt och samförstånd. 2003, Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Stockholm, 

217–218. 
102 Riksdagens årsbok 1995/96, 7–32. 
103 Riksdagens årsbok 1994/95, 6–8.; Riksdagens årsbok 1995/96, 4–6.; Riksdagens årsbok 1997/98, 6–7. 
104 Hadenius 2003, 229–231. 
105 Finansdepartementet, Konvergensprogrammet – En redovisning av Sveriges ekonomiska politik lämnad till EU juni 1995. 1995. 
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kannalta hyödyllistä, mutta sen mukaan niiden täyttämisestä ei tulisi automaattisesti seuraamaan 

EMU-jäsenyys.106 Höjelid huomauttaa teoksessaan, että Ruotsin EU-jäsenyydestä keskusteltaessa 

Bildtin porvarihallitus sekä Carlssonin johtamat sosiaalidemokraatit oppositiossa olivat suhteellisen 

yksimielisiä siitä, että EMU:n kolmanteen vaiheeseen liittymiselle tulisi asettaa jokin varauma, jottei 

vaarannettaisi kansalaisten tukea Ruotsin EU-jäsenyydelle. Yhteisymmärrys lienee Höjelidin mukaan 

vallinnut myös siitä, että Maastrichtin sopimuksen soveltamisesta edellytettiin erillinen päätös val-

tiopäivillä, mutta poikkeusehdon lisäämistä sopimukseen Iso-Britannian ja Tanskan tapaan pidettiin 

poissuljettuna vaihtoehtona.107 

Suomeen verrattuna Ruotsissa puolueiden kesken ja sisällä oli enemmän hajaannusta EMU-mielipi-

teissä.108 Talous- ja rahaliiton jäsenyydestä käydyn keskustelun aikana Ruotsin EU-jäsenyyttä ehdot-

taneet puolueet olivat oppositiossa. Näistä liberaalit ja maltillinen kokoomus kannattivat Ruotsin 

EMU-jäsenyyttä erityisesti liitosta saatavien taloudellisten, mutta myös poliittisten hyötyjen 

vuoksi.109 Sen sijaan keskustapuolue ja kristillisdemokraatit vastustivat talous- ja rahaliiton jäse-

nyyttä vedoten erityisesti maan talouden vakaviin rakenteellisiin ongelmiin, joiden ratkaisemiseksi 

tarvittaisiin rahapoliittista joustovaraa.110 Myös EU-jäsenyydestä päätettäessä oppositiossa olleet 

puolueet vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue vihreät vastustivat jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa, 

erityisesti EMU:n taloudellisten haittapuolien ja talouspolitiikkaa rajoittavan luonteen vuoksi.111 

Suomessa ja Ruotsissa käytyä parlamentaarista keskustelua toisiinsa verrattaessa on otettava huomi-

oon maiden poliittinen historia ja toisistaan poikkeava politiikan tekemisen kulttuuri. Novack koros-

taa väitöskirjassaan, että Suomessa ja Ruotsissa lisääntyneeseen Euroopan integraatioon suhtaudut-

tiin eri tavoin. Ruotsissa pelättiin EU-jäsenyyden uhkaavan maan roolia rauhanvälittäjänä ja siltojen-

rakentajana laajemmalla kansainvälisellä kentällä. Suomessa EU-keskustelu keskittyi lähinnä siihen, 

miten unioni hyödyttäisi Suomea, kun taas Ruotsissa keskusteltiin siitä, mitä tarjottavaa Ruotsilla 

olisi unionille.112 Ekengrenin ja Sundeliuksen mukaan ruotsalaiset halusivat vakuuttaa EU:n Ruot-

sissa testatun ja hyväksi koetun yhteiskuntamallin erinomaisuudesta.113 Toisaalta EU:hun ja sitä 

kautta talous- ja rahaliittoon liittymisellä oli myös identiteettipoliittisia vaikutuksia. Raunion ja Wi-

bergin mukaan identiteetin rooli oli suomalaisessa keskustelussa Ruotsia voimakkaammin esillä, sillä 

 
106 Höjelid 1999, 77. 
107 Ibid., 79. 
108 Novack, 157. 
109 Höjelid 1999, 103–105. 
110 Ibid., 106–107. 
111 Ibid., 108–111. 
112 Novack 2002, 125. 
113 Ekengren Magnus & Sundelius Bengt, Sweden: The State Joins the European Union. Teoksessa Hanf Kenneth & Soedendorp Ben 

(toim.). Adapting to European Integration. Small States and the European Union. 1998, Longman, London, 131–148. 
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Suomen toivottiin EU-jäsenyyden myötä asettuvan entistä vakaammin länsieurooppalaisten valtioi-

den joukkoon, jonne sen historiallisesti ja kulttuurisesti katsottiin kuuluvan114. Ruotsissa vastaavalle 

ei ollut tarvetta, minkä Novack uskoo selittyvän maan suurvaltahistorialla.115  

Karvosen ja Sundeliuksen tutkimustulosten perusteella Suomen EU-jäsenyyden toteutumiseen vai-

kutti olennaisesti ulkopoliittisen johtajuuden keskitetty päätöksentekokyky, jonka avulla voitiin kont-

rolloida paitsi poliittista eliittiä, myös yleistä mielipidettä116.  Myös maiden poliittisen kulttuurin 

eroilla, pääasiassa hierarkian tasojen määrällä, oli merkitystä maiden kykyyn sopeutua integraatioon, 

ja siten myös talous- ja rahaliittoon EU:n elimellisenä osana. Suomen Ruotsia hierarkkisempi pää-

töksenteon malli sopi EU-asioiden käsittelyyn suoraviivaisemmin ja mahdollisti nopeatkin päätökset. 

EU-järjestelmään siirtyminen oli vaikeampaa Ruotsissa, jossa poliittisella konsensuksella ja yleisellä 

mielipiteellä on perinteisesti ollut suurempi merkitys.117  

  

 
114 Raunio Tapio & Wiberg Matti, Parliamentarizing Foreign Policy Decision-Making: Finland in the European Union. 2001, Coop-

eration and Conflict, Vol.36, No.l, 87. 
115 Novack 2002, 127–128.  
116 Karvonen Lauri & Sundelius Bengt, The Nordic Neutrals: facing the European Union. Teoksessa Miles Lee (toim.), The European 

Union and the Nordic Countries. 1996, Routledge, London, 258. 
117 Novack 2002, 141. 
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3 Talous- ja rahaliitto taloustieteellisessä tutkimuksessa 

Tässä luvussa luodaan katsaus taloustieteelliseen tutkimukseen talous- ja rahaliitosta sekä sen jäse-

nyyden kannatettavuudesta yksittäisten maiden näkökulmasta. Tarkasteltavat tutkimukset ja raportit 

on luokiteltu niiden luonteen mukaan Euroopan yhteisöjen raportteihin, kansainväliseen vertaisarvi-

oituun taloustieteelliseen tutkimukseen sekä Suomen ja Ruotsin hallitusten tilaamiin selvityksiin ta-

lous- ja rahaliiton jäsenyyden vaikutuksista.  

3.1 Euroopan yhteisöjen selvitykset talous- ja rahaliitosta  

Hannoverin huippukokouksessa 1988 talous- ja rahaliiton kehittämisen tutkimiseksi nimitetyn komi-

tean Delorsin raportiksi kutsutussa loppuraportissa todettiin talous- ja rahaliittoon tähtäävien toimen-

piteiden olevan suorastaan läpimurto Euroopan yhteisöjen taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamisen 

varmistamiseksi. Ihmisten, hyödykkeiden, palveluiden ja pääoman täydellisen vapaa liikkuvuus, pe-

ruuttamattomasti toisiinsa sidotut kansalliset valuuttakurssit ja lopulta yhteinen valuutta edellyttäisi-

vät paitsi talouspolitiikan voimakasta yhteensopivuutta jäsenvaltioiden kesken, myös johdonmukai-

suutta erityisesti finanssipolitiikassa. Näiden poliittisten toimenpiteiden tavoitteina olisivat hintava-

kaus, tasapainoinen talouskasvu, toisiaan lähentyvä elintaso, korkea työllisyys sekä ulkoinen tasa-

paino.118 Raportissa korostettiin, että yhteisen valuutan hyötyihin lukeutuisivat valuuttakurssiriskin 

poistuminen yhteisön sisällä, transaktiokustannusten pieneneminen sekä ennen kaikkea yhteisön pie-

nentynyt alttius joutua ulkoisten shokkien kohteeksi. Myös yhteisen valuutan keskeisin haittapuoli 

tunnistettiin: valuuttakurssimuutosten poistuminen talouspolitiikan keinovalikoimasta yhteisön si-

säisten taloudellisten epätasapainotilanteiden ratkaisemiseksi. Raportissa kuitenkin korostettiin, että 

yhteisen valuutan myötä valuuttamarkkinat eivät enää painostaisi kansallisiin politiikkamuutoksiin 

talouden ollessa epätasapainossa. Lisäksi maksutasapainon rooli talouspolitiikan ohjaajana tulisi hä-

viämään täysin integroituneilla markkinoilla ja siten markkinoiden sisäisten taloudellisten epätasa-

painotilojen tilastollinen havaitseminen ja tulkitseminen saattaisivat vaikeutua. Raportin mukaan kor-

jaamattomina tämänkaltaiset epätasapainotilat tulisivat kuitenkin olemaan lähinnä alueellisia, ja ne 

voitaisiin ratkaista tuotannontekijöiden liikkuvuutta vahvistamalla ja hintajoustoa lisäämällä.119 

Euroopan yhteisöjen komissio julkaisi raporttinsa One market, one money – An evaluation of the 

potential benefits and costs of forming an economic and monetary union loppuvuonna 1990, sen jäl-

keen, kun Delorsin raportissa ehdotettu ensimmäinen vaihe kohti talous- ja rahaliittoa oli 

 
118 Ibid., 12. 
119 Ibid., 17.   
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käynnistetty120. Komissio halusi lisätä poliittiseen keskusteluun ja valtiosopimustekstin valmisteluun 

talous- ja rahaliiton muodostamiseksi myös taloudellisen puolen, ja One market, one money -raportti 

laadittiin tätä tarkoitusta varten. Sinimaaria Ranki totesi kyseistä raporttia taloustieteen metodologi-

aan sovitetun retoriikka-analyysin keinoin tarkastelevassa tutkimuksessaan, että raportin tavoitteena 

oli tarkastella mahdollisesti toteutettavan talous- ja rahaliiton hyöty- ja haittapuolia mahdollisimman 

neutraalisti ja lisäksi arvioida niiden konkreettisia kvantitatiivisia vaikutuksia. Raportin ydinsanoman 

mukaan Eurooppaan muodostettujen sisämarkkinoiden kaikki potentiaali saataisiin käyttöön ainoas-

taan ottamalla alueella käyttöön yhteisvaluutta. Rankin mukaan raportissa esitettiin monipuolisesti 

tätä väitettä tukevia perusteluja, mikä antaa olettaa, että jo tämän vuoksi EMU olisi kannattava hanke, 

vaikka talous- ja rahaliitto itsessään ei toisi muita lisähyötyjä.121 Kuten Ranki korosti, kyseisessä ra-

portissa retoriikalla oli keskeinen tehtävä: paitsi esitellä täysin uusi ja aiemman vakiintuneen maail-

mankäsityksen haastava suunnitelma myös vakuuttaa raportin kuvaavan askelia kohti toivottua kehi-

tystä. Raportin laatijoiden on kuitenkin täytynyt varoa sortumasta liian myönteiseen suhtautumiseen, 

joka olisi voinut antaa vaikutelman suunnitelman mainostamisesta sen objektiivisen tarkastelun si-

jaan.122  

Komission raportissa tunnistettiin useita talous- ja rahaliiton myönteisiä vaikutuksia, mutta vain kaksi 

mahdollista haittaa, joiden merkittävyys lisäksi kyseenalaistettiin. Ensinnäkin raportin mukaan ta-

lous- ja rahaliiton alueella markkinoiden tehokkuus tulisi lisääntymään valuuttakurssiepävarmuuden 

ja transaktiokustannusten poistumisen myötä. Raportissa uskottiin, että investointien ja talouskasvun 

trendi tulisi kasvamaan, sillä EMU:uun sitoutuminen tulisi kasvattamaan riskitasolla oikaistun pää-

omatuoton tasoa sekä parantamaan yleistä liiketoimintaympäristöä. Toiseksi raportissa esitettiin 

myös hintavakauden parantuvan, ja koko alueen hyötyvän niiden maiden rahapoliittisesta tasapai-

nosta, joissa on matalin inflaatiotaso. Kolmanneksi raportissa nostettiin esille talous- ja rahaliiton 

kansallisvaltion rahoitukselle tuottamat hyödyt halvemman lainanoton muodossa, jonka mahdollis-

taisi inflaatiotason madaltumisen ja valuuttakurssiriskin vähenemisen aikaansaama matalampi kor-

kotaso. Eurooppalaisen yhteisvaluutan asema merkittävänä kansainvälisenä valuuttana mainittiin ta-

lous- ja rahaliiton neljäntenä keskeisenä hyötynä. Raportin mukaan pankit ja yritykset voisivat aiem-

paa useammin käyttää omaa valuuttaansa myös kansainvälisessä kaupankäynnissä ja toisaalta kan-

salliset keskuspankit ja muut instituutiot voisivat pienentää ylläpitämänsä valuuttareservin määrää. 

EMU:n myötä yhteisöllä tulisi raportin mukaan myös olemaan paremmat mahdollisuudet varmistaa 

 
120 Commission of the European Communities, Committee for the study of Economic and Monetary Union. One market, one money 

– An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union. European Economy, 1990, 40. 
121 Ranki 1996, 1, 4–5.  
122 Ibid., 11. 
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intressiensä toteutuminen kansainvälisissä prosesseissa sekä keskeinen neuvotteluasema tasapainoi-

sen moninapaisen maailmantalouden muodostamisessa.123  

Merkittävin raportissa tunnistettu EMU:n mahdollinen haitta liittyi talouden häiriötiloihin sopeutu-

miseen, sillä yhteisvaluutan myötä yksittäisen kansantalouden tilannetta ei voisi valuuttakurssia 

muuttamalla helpottaa. Raportin mukaan tämän muutoksen vaikutusta ei tulisi liioitella, sillä yhteisen 

valuutan kurssia suhteessa muihin valuuttoihin voitaisiin edelleen muokata, toisin kuin aiemmassa 

EMS-järjestelmässä. Vaikka väitettä ei perusteltu, raportin mukaan EMU itsessään tulisi vähentä-

mään maakohtaisten taloudellisten häiriötilojen määrää. Lisäksi työvoimakustannusten muuttaminen 

tulisi säilymään ennallaan, mikä mahdollistaisi sopeutumisen taloudelliseen häiriötilanteeseen. Ra-

portin mukaan erilaisilla mallisimulaatioilla oli pystytty osoittamaan, että muihin talouden järjestely-

tapoihin verrattuna EMU olisi käsitellyt 1970- ja -80-lukujen taloudelliset häiriötilat paremmin sekä 

inflaatiotasoa että reaalista tuotantotasoa tarkastelemalla. Siirtymäkustannukset, joita uuteen valuut-

taan siirtyminen väistämättä aiheuttaisi, mainittiin toisena, pienempänä EMU:n mahdollisena haitta-

puolena. Raportissa tiedostettiin kustannusten muodostuvan välittömästi, kun taas hyötyjen voitaisiin 

olettaa syntyvän vasta pidemmän ajan kuluessa. Näiden kustannusten oletettiin kuitenkin olevan huo-

mattavan pieniä suhteessa talous- ja rahaliitossa saavutettaviin hyötyihin.124  

Viimeisenä keskeisenä hyötynä raportissa tunnistettiin Euroopan alueellisen oikeudenmukaisuuden 

lisääntyminen. Tämä vaikuttaa olleen pitkälti oletus, sillä EMU:n alueellisen vaikutuksen jakautu-

mista menestyvien ja hiipuvien alueiden kesken olisi raportin mukaan vaikea ennustaa. Kumpikin 

aluetyyppi tulisi kohtaamaan sekä mahdollisuuksia että riskejä, mutta alueellisen tasapainon mahdol-

listaminen tulisi olemaan kansallisvaltioiden vastuulla. Raportin mukaan tämä tulisi onnistuessaan 

hyödyttämään kaikkia Euroopan alueita nykyisestä taloudellisesta tilanteesta riippumatta.125  

 

3.2 Kansainvälinen tutkimus 

EY:n komission hahmottelemat EMU:n mahdolliset taloudelliset vaikutukset poikkesivat sävyltään 

varsin merkittävästi Euroopan talous- ja rahaliittoa koskevan, erityisesti pohjoisamerikkalaisen, aka-

teemisen tutkimuksen johtopäätöksistä. Valtaosa kritiikistä perustui niin sanotun optimaalisen va-

luutta-alueen teorialle (OVA-teoria). Kyseessä ei varsinaisesti ole selkeä ja yhtenäinen teoria, vaan 

kanadalaisten taloustieteilijöiden Robert Mundellin (1961) ja Ronald McKinnonin (1963) sekä yh-

dysvaltalaisen taloustieteilijä Peter Kenenin (1969) tutkimustyön inspiroima näkemys 

 
123 Commission of the European Communities 1990, 11. 
124 Ibid., 11, 50.  
125 Ibid., 12. 
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mahdollisimman hyvin toimivan valuutta-alueen edellytyksistä ja ominaisuuksista126. Teorian mu-

kaan valuutta-alueen on täytettävä kolme klassista taloudellista kriteeriä sekä kolme poliittista kritee-

riä ollakseen optimaalinen (niin sanotut Mundell-McKinnon-Kenen -kriteerit). Taloudelliset kriteerit 

täyttävällä alueella ihmiset, ja siten työntekijät, liikkuvat helposti, maiden vienti on joko hyvin mo-

nipuolista tai hyvin samanlaista kuin muissa alueen maissa ja maat ovat joko hyvin avoimia kaupan-

käynnille tai käyvät paljon kauppaa keskenään. Poliittisiin kriteereihin lukeutuvat maiden keskinäi-

nen sopimus siitä, että ne kompensoivat toisilleen haitallisten talouden häiriötilojen vaikutuksia, va-

luuttaunionin jäsenvaltioiden laaja yksimielisyys häiriötilojen käsittelytavasta sekä se, että jäsenval-

tiot hyväksyvät yhteisen rahapolitiikan saattavan aiheuttaa tilanteita, joissa kansallisesta edusta on 

luovuttava yhteisen ”kohtalon” vuoksi.127 Yhdysvaltaisen ekonomisti Richard Baldwinin ja ranska-

laisen ekonomisti Charles Wysplozin vuonna 2012 tehdyn arvion mukaan Eurooppa ei ole optimaa-

linen valuutta-alue, vaikka se täyttääkin talouden avoimuuden ja monipuolisuuden kriteerit. Työ-

voima ei kuitenkaan ole kovin liikkuvaa, eikä Euroopassa ole toimivaa tulonsiirtojärjestelmää raha-

poliittisten häiriötilojen varalle. Arvio kahden viimeisen poliittisen kriteerin toteutumisesta ei ole 

Baldwinin ja Wyploszin mukaan ollut 2010-luvullakaan selvä, mikä ei ainakaan puolla Euroopan 

soveltumista valuutta-alueeksi.128  

OVA-teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, eikä ainoastaan sen esitetystä vanhanaikaisuudesta – ta-

loudellinen todellisuus on muuttunut merkittävästi 1960-luvun Bretton Woods -järjestelmän jälkei-

sistä ajoista, jolloin teoria on syntynyt129. De Grauwen mukaan perinteinen OVA-teoria suhtautui 

liian pessimistisesti valuuttaunionin muodostamisen mahdollisuuteen ilman merkittäviä kustannuk-

sia. Ensinnäkin, tutkimukset olivat osoittaneet valuuttakurssimuutosten toimivan epäsymmetristen 

häiriötilojen sopeuttajana heikommin kuin keynesiläisen taloustieteen inspiroima OVA-teoria antaa 

olettaa. Toiseksi maissa, joilla oli kelluva valuutta ja siten itsenäinen rahapolitiikka, valuuttakurssi-

muutokset aiheuttivat usein makroekonomista epätasapainoa, sen sijaan että ne olisivat toimineet ta-

louden vakauttamisvälineinä. Paradoksaalisesti maat, jotka valuuttakurssiaan muuttamalla pyrkivät 

ylläpitämään omaa valuuttaansa, tulivat tämän seurauksena usein synnyttäneeksi kansantalouteensa 

epäsymmetrisiä häiriötiloja. Esittämästään kritiikistä huolimatta de Grauwen mukaan OVA-teorian 

”kova” teoreettinen ydin päti talous- ja rahaliittoa perustettaessa edelleen.130 Euroopan talous- ja ra-

haliittoa koskevan taloustieteellisen tutkimuksen argumentit ovatkin perustuneet pääasiassa OVA-

 
126 Jonung & Sjöholm 1998, 3. 
127 Baldwin Richard & Wyplosz Charles, The economics of European integration. 3rd ed. 2012, McGraw-Hill Higher Education, 

London, xi, 322–329. 
128 Ibid., 340–341. 
129 Esim. Reinikainen 1998; Wyplosz 1997; de Grauwe 2016. 
130 de Grauwe 2016, 51. 
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teoriaan eri näkökulmista tarkastellen ja eri osa-alueita painottaen. De Grauwe huomautti, että koko-

naisuutena Eurooppa tuskin muodosti optimaalista valuutta-aluetta, eikä kaikilla valtioilla ollut sa-

moja intressejä liittyä talous- ja rahaliittoon. Tutkimuksensa perusteella hän olisi pitänyt EMU:n 

käynnistämistä eri vaiheissa parempana ratkaisuna, sillä eurooppalainen rahapoliittinen integraatio 

olisi sopinut yksittäisten valtioiden taloudellisiin intresseihin, mikäli eriaikainen liittyminen olisi ollut 

mahdollista.131 

Useimmissa Euroopan mahdollista talous- ja rahaliittoa tarkastelleissa tutkimuksissa on tunnistettu 

samat valuuttaunionin hyödyt kuin Delorsin ja One market, one money -raporteissakin: transaktiokus-

tannusten väheneminen, valtioiden hintavakauteen sitoutumisen aiheuttama uskottavuuden lisäänty-

minen sekä valuuttakurssiriskin poistumisen tehostama resurssiallokaatio132. Näiden hyötyjen mer-

kittävyys on kuitenkin kyseenalaistettu. Yhdysvaltalainen ekonomisti Barry Eichengreen huomautti 

vuonna 1992 julkaistussa artikkelissaan, että Euroopan yhteisöjen alueella valuutanvaihtokustannuk-

set olivat EY:n komission vuoden 1990 tietojen mukaan noin 0,4% bruttokansantuotteesta. Hän ei 

ollut vakuuttunut tämänkokoisten säästöjen olennaisuudesta prosessissa, jossa tunnisti olevan mer-

kittäviä epävarmuustekijöitä ja mahdollisia sudenkuoppia. Eichengreen kiisti myös väitteen siitä, että 

talous- ja rahaliitto johtaisi vastaavaan inflaatiotason madaltumiseen kuin mistä EMS-järjestelmää oli 

1980-luvulla kiitelty.133 Yhdysvaltalaisen ekonomisti Susan Collinsin vuonna 1988 julkaistun tutki-

muksen mukaan EMS-jäsenyydellä ei ollut ollut vaikutusta eurooppalaisten valtioiden inflaatiotasoon 

1980-luvulla134. Vaikutus oli sen sijaan ollut vastakkaissuuntainen, sillä yleisesti tuettu hintavakaus 

oli mahdollistanut vakaat vaihtokurssit, eikä toisinpäin135. Valtaosa Kansainvälisen valuuttarahaston 

(IMF) vuonna 1983 tarkastelemista taloustieteen tutkimuksista ei tukenut väitettä valuuttakurssiriskin 

ja kaupankäynnin välillä olevasta yhteydestä.136 Eichengreenin mukaan tämä tutkimustulos selittyi 

sillä, että markkinatoimijat saattoivat eliminoida valuuttakurssiriskin tehokkaasti valuuttahajautuk-

sella sekä johdannaisinstrumenttien avulla. Tutkimustulokset eivät niin ikään ole tukeneet väitettä 

valuuttakurssiriskin aiheuttamasta investointien vähentymisestä tietyllä alueella.137 De Grauwen mu-

kaan kuluttajien oli kuitenkin mahdollista hyötyä talous- ja rahaliitosta, sillä hintojen läpinäkyvyys 

 
131 Ibid., 97. 
132 Esim. Eichengreen Barry, Should the Maastricht Treaty be saved? 1992. Princeton Studies in International Finance, 74. Interna-

tional Finance Section, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey.; de Grauwe 2016. 
133 Eichengreen 1992, 4. 
134 Collins Susan, Inflation and the European Monetary System. Teoksessa Giavazzi Francesco, Micossi Stefano & Miller Marcus 

(toim.) The European Monetary System: Proceedings of a Conference Organised by the Banca d’Italia, STEP and CEPR. 1988, 

Cambridge University Press, Cambridge & New York.   
135 Collins Susan & Giavazzi Francesco, Attitudes Toward Inflation and the Viability of Fixed Exchange Rates: Evidence from the 

EMS, teoksessa Bordo Michael & Eichengreen Barry, A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Mon-

etary Reform. 1993, University of Chicago Press, Chicago.  
136 International Monetary Fund, Exchange Rate Volatility and World Trade. 1984, Occasional Paper, No. 28. 
137 Eichengreen 1992, 7. 
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lisääntyisi, kun hintavertailuja olisi mahdollista tehdä samassa valuutassa. Tämä mikrotason hyöty 

saattaisi myös lisätä kilpailua ja siten alentaa tuotteiden ja palveluiden hintoja.138  

Eichengreen haastoi myös Euroopan komission väitteen rahapoliittisen integraation välttämättömyy-

destä sisämarkkinaohjelman onnistumisen edellytyksenä. Väite perustui kokemuksiin kiinteitä ja kel-

luvia valuuttakursseja yhdistelleestä EMS-järjestelmästä. Vakaiden vaihtokurssien aikana järjestel-

mästä hyödyttiin alueella selvästi, kun taas väliaikaisten vaihtokurssien uudelleenmäärittelyjen aika 

toi mukanaan merkittäviä kilpailukykyongelmia. Järjestelmän mahdollistivat pääomarajoitukset, 

jotka suojelivat keskuspankkien reservejä uudelleenmäärittelyjen kiihdyttämiltä spekulatiivisilta 

hyökkäyksiltä. Pääomarajoitukset olivat kuitenkin ristiriidassa muun sisämarkkinaohjelman sisällön 

kanssa, minkä vuoksi komissio esitti valuuttaunionia välttämättömänä seuraavana askeleena Euroo-

pan taloudellisessa integraatiossa.  Eichengreenin mukaan kelluviin valuuttakursseihin palaaminen 

olisi ollut mahdollinen vaihtoehto valuuttaunionin muodostamiselle, ellei sisämarkkinaohjelmaan ra-

kennettu maatalouspolitiikka olisi tullut kärsimään siitä. Tutkimustulokset eivät myöskään olleet sel-

keästi osoittaneet, että pääomarajoitukset tulisivat uhkaamaan kiinteiden valuuttakurssien toimi-

vuutta.139  

Talous- ja rahaliitto saattoi de Grauwen mukaan kuitenkin mahdollistaa merkittävän hyvinvoinnin 

lisääntymiseen sen jäsenmaissa, kun äärimmäiset valuuttakurssimuutokset poistuisivat. De Grauwe 

korosti juuri näiden aiheuttaneen huomattavia makrotaloudellisia epätasapainotiloja 1900-luvun jäl-

kipuoliskolla. Valuuttakurssin muutettavuus oli siten toiminut häiriötiloista selviytymiseen tarvitta-

van työkalun sijaan niiden alkulähteenä. De Grauwe kuitenkin muistutti, että myös yhteinen valuutta 

saattaisi johtaa riskeihin, varsinkin silloin kun jäsenvaltioilla olisi vaikeuksia sopeutua talouden häi-

riötiloihin.140 

Delorsin raportissa ja One market, one money -raportissa tätä valuuttakurssin muuttamisen poistu-

mista epäsymmetristen markkinahäiriöiden ratkaisuvalikoimasta ei pidetty ongelmallisena. Eicheng-

reen korosti tämän työkalun tärkeyden määrittelemisessä ratkaisevina tekijöinä mahdollisten epäsym-

metristen häiriöiden mittakaavaa ja tiheyttä141. Taloushäiriöt olivat Euroopassa 1900-luvulla useim-

miten luonteeltaan idiosynkraattisia, eli ilmenivät yllättäen talousalueen ulkopuolelta, mikä lisäsi eril-

listen kelluvien valuuttojen suositeltavuutta. 1990-luvun alussa transaktiokustannukset ja kansallinen 

politiikka tukivat markkinasegmentaatiota ja siten vähäisempää alueellista erikoistumista, mikä vä-

hensi aluekohtaisten häiriötilojen määrää. Euroopan sisämarkkinaohjelman myötä alueellisen 

 
138 de Grauwe 2016, 69. 
139 Eichengreen 1992, 9. 
140 de Grauwe 2016, 69. 
141 Eichengreen 1992, 12. 



33 

 

erikoistumisen ennustettiin kuitenkin kasvavan, ja siten myös aluekohtaisten häiriötilojen yleistyvän. 

EMU-keskusteluissa esitettiin usein, että raha- ja finanssipolitiikan yhdentymisen myötä poliittisten 

toimenpiteiden aiheuttamien häiriötilojen todennäköisyys pienenisi, mutta Eichengreenin mukaan 

tutkimustulokset eivät tukeneet väitettä.142 Kun valuuttakurssin muuttuminen ei enää lukeutuisi raha-

politiikan työkaluihin, jäisi markkinahäiriön sattuessa maan sopeutumiskeinoihin ainoastaan tuotan-

nontekijäkustannusten, eli käytännössä palkkojen joustaminen. Eichengreen kuitenkin huomautti, 

että 1900-luvun lopun Euroopassa palkat olivat hyvin jäykkiä, ja ne reagoivat vain heikosti työttö-

myyden kasvuun ja vain hieman tehokkaammin raha- ja valuuttakurssipoliittisiin toimenpiteisiin. 

Kun rahapolitiikan keinoja ei valuuttaunionissa enää voisi hyödyntää, olisi talouden jousto jäykkien 

palkkojen armoilla, joiden alentaminen on hyvinkin poliittinen kysymys.143 Eichengreen epäili myös 

sitä, että lukuisten kulttuuristen ja kielellisten rajojen Euroopassa työvoiman olisi helppo liikkua työ-

paikkojen perässä tai että valuutta-alueen sisäiset pääomaliikkeet lamasta kärsiville alueille merkittä-

västi helpottaisivat sopeutumista.144 De Grauwen mukaan olennaista oli markkinahäiriön ajallinen 

luonne:  pitkäaikaisissa häiriötilanteissa jäsenvaltioiden olisi keskityttävä työ- ja tuotantomarkkinoi-

densa joustavuuden lisäämiseen. Toisaalta, jos häiriöt olisivat vain väliaikaisia, pyrkimyksistä bud-

jettiunionin muodostamiseksi tulisi entistä merkittävämpiä.145 Tosin Euroopan talous- ja rahaliittoa 

muodostettaessa korostettiin, ettei hankkeen tarkoituksena ollut muodostaa Euroopasta liittovaltiota 

vaan yksittäisten itsenäisten valtioiden taloudellista liittoa.146  

De Grauwe tunnisti talous- ja rahaliiton haittapuoleksi myös sen, että valuuttaunionin jäsenvaltiot 

joutuisivat laskemaan liikkeelle joukkovelkakirjansa niin sanotusti vieraassa valuutassa, jota ne eivät 

enää itse voisi kontrolloida. Tämän seurauksena valtiot olisivat haavoittuvaisia rahoitusmarkkinoilla 

vallitsevalle epäluottamukselle, joka voisi pahimmillaan ajaa valtiot tahtomattaan konkurssiin ja vä-

hintäänkin voimistaisi suhdannevaihteluita.147  

 

3.3 Suomen ja Ruotsin kansantalouksien tutkimus 

Suomen ja Ruotsin yhteiskunnallinen, poliittinen ja taloudellinen samankaltaisuus on johtanut ennen 

EMU-jäsenyydestä tehtyä päätöstä ja sen jälkeenkin useisiin tutkimuksiin, joissa on arvioitu näiden 

kahden valtion taloudellisia edellytyksiä talous- ja rahaliiton liittymiselle.  

 
142 Ibid., 14–15. 
143 Ibid., 20.  
144 Ibid., 22–23. 
145 de Grauwe 2016, 97. 
146 Committee for the study of Economic and Monetary Union 1990, 13. 
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Euroopan komission One market, one money -raportissa mahdollisen talous- ja rahaliiton vaikutuksia 

tarkasteltiin erikseen jokaisen EY:n jäsenvaltion kannalta. Vuoden 1990 jäsenvaltioista lähimpänä 

Suomea ja Ruotsia oli Tanska, jonka todettiin raportin mukaan hyötyvän muita pieniä avotalouksia 

vähemmän EMU:n myötä pienentyvistä transaktiokustannuksista ja valuuttakurssiriskistä, sillä suh-

teellisen suuri osa sen ulkomaanviennistä suuntautui muualle kuin EY-maihin.  Tästä huolimatta 

Tanskan osallistumista liittoon suositeltiin, erityisesti liiton mahdollistamien, pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä hyödyttävien vakaiden valuuttakurssien ja maan EY:n rahapolitiikassa lisääntyvän vaiku-

tusvallan vuoksi.148  

Valtaosassa muista Suomen ja Ruotsin tilannetta tarkastelleista taloustieteellisistä tutkimuksista ei 

löydetty merkittäviä perusteluja tukemaan maiden EMU-jäsenyyttä. Ruotsalaiset ekonomistit Lars 

Jonung ja Fredrik Sjöholm tarkastelivat jäsenyyden kannattavuutta ensin Calmforsin työryhmän 

pyynnöstä, sittemmin myös Pekkarisen työryhmän tarpeisiin, ja lopulta julkaisivat aiheesta tieteelli-

sen artikkelin vuonna 1999. Artikkelissa pyrittiin OVA-teorian avulla selvittämään, minkä maiden 

kanssa Suomen ja Ruotsin olisi kannatettavaa muodostaa valuuttaunioni. Jonung ja Sjöholm tulivat 

artikkelissaan siihen lopputulokseen, etteivät Suomi ja Ruotsi heidän analyysinsa perusteella olleet 

kovinkaan ilmeisiä EMU-jäsenkandidaatteja. Tarkasteltujen unionikohtaisten kriteerien – tuotannon-

tekijöiden, eli raaka-aineiden, työntekijöiden ja pääoman, liikkuvuus, teollisen rakenteen samankal-

taisuus, taloudellisen toiminnan syklinen kovarianssi, sama inflaatiotaso, yhteisymmärrys mielty-

myksistä talouspolitiikan kysymyksissä sekä poliittiset tekijät – perusteella ei Suomen ja muiden EU-

maiden eikä Ruotsin ja muiden EU-maiden välillä ollut erityistä samankaltaisuutta. Suomella ja Ruot-

silla oli kuitenkin yhteisiä piirteitä, mikä antoi olettaa, että ne olisivat keskenään muodostaneet varsin 

“optimaalisen” valuutta-alueen. Mailla oli 1990-luvulla samanlainen talouden rakenne, maahan-

muutto maiden välillä oli ollut suurta, ne sijaitsevat maantieteellisesti vierekkäin ja ovat lähes saman-

kokoiset. Mailla on lisäksi huomattavia kulttuurisia ja poliittisia samankaltaisuuksia, ja niillä on yh-

teistä historiaa. Yhteinen valuuttaunioni vaikutti Jonungin ja Sjöholmin mukaan erityisen hyvältä 

vaihtoehdolta verrattuna EMU:uun, paitsi mikäli talous- ja rahaliitto tulisi johtamaan merkittävään 

kaupankäynnin lisääntymiseen Euroopassa.149     

Ekonomistit tanskalainen U. Michael Bergman, yhdysvaltalainen Michael Hutchinson ja hongkongi-

lainen Yin-Wong Cheung keskittyivät yhteisessä tutkimuksessaan mahdollisen EMU:n kolmanteen 

vaiheeseen liittymisen vaikutuksia Tanskalle, Suomelle, Norjalle ja Ruotsille tarkastelemalla näiden 

maiden taloudellista kytköstä Euroopan vahvimpaan kansantalouteen Saksaan. Tutkimuksessa 

 
148 Committee for the study of Economic and Monetary Union 1990, 240. 
149 Jonung & Sjöholm 1998, 5–12. 
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arvioitiin Pohjoismaiden tuotantotasojen reaktiota Saksasta peräisin oleviin taloudellisiin häiriötiloi-

hin ja näitä verrataan kahteen pieneen EU:n “ydinjäsenvaltioon”, Alankomaihin ja Belgiaan. Tutki-

muksen johtopäätöksenä oli, että EU:n pitkäaikaiset jäsenmaat, kuten Alankomaat, Belgia ja Tanska, 

olivat voimakkaasti integroituneet Saksan kanssa, ja siten Saksan talouden häiriöillä oli suora ja voi-

makas vaikutus maiden tuotantotasoihin. Nämä yhteydet Saksasta Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin oli-

vat huomattavasti heikommat.150 Suomen talouden yksipuolisuus ja Nokian dominoiva asema tulisi-

vat osaltaan lisäämään talous- ja rahaliiton taloudellisia riskejä entisestään Ruotsiin verrattuna, kuten 

myös Novack huomautti.151  

Taloustieteellisistä tutkimuksista todennäköisesti eniten niin Suomen kuin Ruotsinkin kansanedusta-

jien päätöksentekoprosessiin EMU-jäsenyydestä vaikuttivat kummankin maan hallituksen asettaman 

asiantuntijatyöryhmän loppuraportti: Ruotsissa niin sanottu Calmforsrapporten ja Suomessa EMU-

asiantuntijatyöryhmän loppuraportti. Kummankin työryhmän asettamisen tarkoituksena oli tuottaa 

taustaselvitystä poliittisen päätöksenteon tueksi. Ruotsissa kansantaloustieteen professori Lars Calm-

forsin puheenjohtama työryhmä sai tehtävänannoksi paitsi tunnistaa ja analysoida EMU-projektin ja 

Ruotsin EMU-jäsenyyden taloudellisia ja poliittisia seurauksia, myös esittää Ruotsin hallitukselle 

suosituksen siitä, tulisiko sen hakea EMU-jäsenyyttä152. Suomessa kansantaloustieteen professori 

Jukka Pekkarisen puheenjohtaman asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli selvittää EMU:n merkitystä 

Suomen kansantaloudelle, huomioiden erityisesti maan tuotantorakenne, työmarkkinat, julkinen ta-

lous ja talouspolitiikka, kuitenkaan antamatta valtion ylimmälle johdolle toimenpide-ehdotuksia153.  

Calmforsrapporten on huomattavasti Pekkarisen asiantuntijatyöryhmän loppuraporttia laajempi, 

mikä johtuu osittain siihen sisällytetyistä poliittisista näkökohdista ja mahdollisesti myös työryhmän 

seitsemän kuukautta Suomen työryhmää pidemmästä työskentelyajasta. Suomen EMU-asiantuntija-

työryhmän raportissa tukeuduttiin odotettavasti paljon Calmforsrapportenin työhön – Calmforsin työ-

ryhmä asetettiin lokakuussa 1995 ja loppuraportti julkaistiin vuotta myöhemmin, kun taas Pekkarisen 

työryhmä asetettiin marraskuussa 1996 ja loppuraportti julkaistiin huhtikuussa 1997. Analyysinsä 

kattavuuden varmistamiseksi kummankin maan työryhmä tapasi eri yhteiskuntatahoja, selvitti 

EMU:uun liittyvän tiedon tarvetta ja teetti useista kysymyksistä erillisraportteja.  

Calmforsrapportenin johtopäätöksenä oli työryhmän näkemys siitä, etteivät taloustieteelliset argu-

mentit raportin julkaisuhetkellä vuonna 1997 tukeneet Ruotsin EMU-jäsenyyttä, toisin kuin poliittiset 
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argumentit, joiden kuitenkin katsottiin olevan taloudellisia perusteluja vähemmän ratkaisevia.154 Va-

luuttaunionin jäsenyydellä varmasti saavutettavat taloudelliset hyödyt olisivat raportin mukaan olleet 

pieniä, lähinnä resurssiallokaation tehostuminen sekä suhteellisen hintatason vähäisempi vaihtelutaso 

makrotaloudellisissa epätasapainotilanteissa155. Taloudelliset haitat olisivat työryhmän näkemyksen 

mukaan olleet huomattavasti merkittävämmät. Ensinnäkin makrotaloudellisessa häiriötilanteessa ra-

hapolitiikan keinojen puuttuminen valtion työkaluvalikoimasta olisi uhannut kasvattaa jo valmiiksi 

korkeaa työttömyystasoa kestämättömäksi. Raportissa huomautettiin, että historiallisen kehityksen 

valossa työttömyysaste tulisi hyvin helposti jäämään pysyväksi tilaksi. Koska Ruotsin kansantalou-

den makrotaloudellisten häiriöiden kovarianssi muiden EU-maiden kanssa oli matala, oli rahapolitii-

kan keinovalikoiman supistumisen argumentti Ruotsissa muita EU-maita painavampi. Toisen rapor-

tissa esitetyn perustelun mukaan Ruotsin valtiontalous ei tulisi häiriötilanteissa kestämään tuotanto-

tason laskua ja työttömyyden kasvua ilman hyvin kivuliaita julkisten menojen leikkauksia ja talouden 

tehokkuutta heikentäviä veronkorotuksia. Työryhmä tiedosti, ettei sen suosittelema toimintatapa, eli 

jääminen toistaiseksi EMU:n ulkopuolelle ja talous- ja rahaliiton kehityksen tarkkailu, tulisi olemaan 

ilmainen vaihtoehto. Merkittävimpänä taloudellisena seurauksena olisivat raportin mukaan olleet 

Ruotsin kruunun uskottavuusongelmat, sillä EMU-jäsenyydestä kieltäytyminen olisi saattanut saada 

markkinat epäilemään Ruotsin taloudellisten tavoitteiden uskottavuutta inflaatiotason kestävällä ta-

solla pitämisestä. Ruotsi tulisi myös menettämään mahdollisuuden osallistua Euroopan keskuspankin 

rahapoliittisen strategian suunnittelemiseen alusta alkaen.156  

Myös Suomen EMU-asiantuntijatyöryhmä tunnisti talous- ja rahaliiton myötä saavutettavat tehok-

kuushyödyt sekä vakaamman inflaatio- ja korkotason. Suomen ja Ruotsin asiantuntijatyöryhmien nä-

kemykset poikkesivat kuitenkin merkittävällä tavalla toisistaan suhtautumisessaan makrotalouden 

epäsymmetrisiin häiriöihin talous- ja rahaliiton merkittävimpänä haittapuolena. Myös Suomen kan-

santalouden vaihtelut olivat 1900-luvun jälkipuoliskolla poikenneet olennaisesti EU:n ydinmaista. 

EMU-asiantuntijatyöryhmän mukaan useat tämän epäsymmetrian aiheuttajista olivat kuitenkin 1990-

luvun lopulle tultaessa poistuneet tai ainakin niiden vaikutus tulisi tulevaisuudessa jatkuvasti heikke-

nemään taloudellisen integraation voimistuessa Euroopassa.  Vaikka työryhmä uskoi häiriöitä ilme-

nevän vastaisuudessakin, sen mukaan Suomi pystyisi kohtaamaan ne joustavien työmarkkinoiden, 

tuotannontekijöiden liikkuvuuden ja finanssipolitiikan keinoin.157   

 

 
154 Finansdepartementet 1996, 434. 
155 Ibid., 431. 
156 Ibid., 432–435. 
157 EMU-asiantuntijatyöryhmä 1997, 11–12. 
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3.4 Yhteenveto talous- ja rahaliittoa puoltavista ja vastustavista perusteluista taloustie-

teellisessä tutkimuksessa 

Tässä luvussa tarkasteltujen taloustieteellisten tutkimusten perusteella on pyritty selvittämään Euroo-

pan talous- ja rahaliittoa puoltavia ja vastustavia perusteluja, jotka päätöksenteon aikaan 1990-luvun 

lopulla poliittisilla päätöksentekijöillä on ollut käytettävissään. Tämän saavuttamiseksi on käsitelty 

nykyhetkessä tarkasteltuna suhteellisen vanhoja taloustieteen tutkimuksia, jotka kuitenkin olivat ajan-

kohtaisia 1990-luvulla. Tällä toimenpiteellä on pyritty mahdollisimman hyvin välttämään se, että 

myöhemmissä luvuissa kansanedustajien perusteluja ja väitteitä EMU:n kannattavuudesta arvioitai-

siin 2010-luvun käsityksen perusteella. De Grauwen teoksesta on kuitenkin hyödynnetty uusinta pai-

nosta sen paremman saatavuuden vuoksi. Teoksen ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1992. 

Tässä tutkielmassa tarkastellut keskeisimmät taloustieteellisessä tutkimuksessa tunnistetut perustelut 

EMU:n puolesta tai sitä vastaan voidaan tiivistää alla olevaan asetelmaan. 

 

Asetelmassa esitetyissä talous- ja rahaliiton hyödyissä ja haitoissa saattaa olla ristiriitaisuuksia, sillä 

ne on poimittu useasta eri tutkimuksesta, jotka tarkastelevat EMU:a tai valuuttaunioneita eri näkö-

kulmista.  

  

HYÖDYT HAITAT

Mahdollisuus päästä rahapoliittisen päätöksenteon ytimeen Rahapoliittisen itsenäisyyden menettäminen

Euron kansainvälinen asema Optimaalisen valuutta-alueen kriteerit eivät täyty

Matala inflaatio Epäsymmetrisiä häiriöitä ei voi käsitellä muuten kuin palkkajoustoilla

Valuuttakurssiriskin poistuminen (ns. sisäinen devalvaatio)

Valuuttakurssispekulaation riski pienempi Osallistujien puutteellinen raha- ja reaalitaloudellinen konvergenssi

Korkotason lasku Korkotason nousu

Investointikentän vakautuminen/investointien kasvu Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelasku vieraassa valuutassa

Transaktiokustannusten lasku (valuutanvaihdon osalta) Muutoskauden kertakustannukset

Mikrotason hyödyt (esim. hintavertailu helpottuu)

Tehostunut resurssiallokaatio taloudessa

Valuuttakursseihin liittyvän epävarmuuden poistuessa tehostuva 

resurssiallokaatio

Jäsenmaiden hallitusten hintavakauteen sitoutumisen myötä 

uskottavuuden lisääntyminen 
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4 Keskustelut talous- ja rahaliitosta Suomen eduskunnassa 

Valtioneuvoston selontekoa Talous- ja rahaliitto – Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko 

käsittelevissä keskusteluissa eduskunnan täysistunnoissa 20. ja 21. toukokuuta 1997 käytettiin yh-

teensä 257 puheenvuoroa (pois lukien puhemiehen ja varapuhemiesten puheenvuorot), joista 150:een 

(58%) sisältyi vähintään yksi taloudellinen argumentti, väite tai viittaus. Näistä 150 puheenvuorosta 

hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja oli 99 (66%) ja oppositiopuolueiden edustajien 51 

(34%). Hallituspuolueiden edustajat viittasivat puheenvuoroissaan taloudellisiin näkökohtiin (63%) 

hieman oppositiota (51%) useammin. Taloudelliset näkökohdat olivat siten varsin voimakkaasti läsnä 

puheenvuoroissa ja hallitus dominoi keskustelua ainakin puheenvuorojen lukumäärässä mitattuna. 

Puheenvuorojen jakautuminen noudatti eduskunnan valtasuhteita, sillä hallituspuolueiden kansan-

edustajia oli 141 (70% edustajista) ja oppositiopuolueiden 59 (30% edustajista). Keskustelussa kes-

kityttiin talous- ja rahaliittoa koskevien talouskysymysten lisäksi talous- ja rahaliiton parlamentaari-

seen ja lainsäädännölliseen käsittelyjärjestykseen sekä siihen, missä määrin Suomi oli päätöksellään 

EU-jäsenyydestä jo juridisesti sitoutunut myös EMU-jäsenyyteen.  

Valtioneuvoston tiedonantoa Suomen osallistumisesta euroalueeseen käsittelevissä keskusteluissa 

eduskunnan täysistunnoissa 14.–16. huhtikuuta 1998 käytettiin yhteensä 242 puheenvuoroa (pois lu-

kien puhemiehen ja varapuhemiesten puheenvuorot), joista 180:aan (74%) sisältyi vähintään yksi ta-

loudellinen argumentti, väite tai viittaus. Näistä 180 puheenvuorosta hallituspuolueiden edustajien 

puheenvuoroja oli 107 (59%) ja oppositiopuolueiden edustajien 73 (41%). Hallituspuolueiden edus-

tajat viittasivat puheenvuoroissaan taloudellisiin näkökohtiin (52%) selvästi oppositiota (72%) har-

vemmin. Verrattuna toukokuun 1997 täysistuntoihin hallituksen ja opposition voimasuhteet pidetty-

jen puheenvuorojen määrässä tasoittuivat selvästi, ja oppositio käytti suhteessa enemmän puheenvuo-

roja. Myös taloudellisten argumenttien, väitteiden ja viittauksien määrä puheenvuoroissa lisääntyi: 

hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroista 70%:iin ja oppositiopuolueiden edustajien 73%:iin si-

sältyy taloudellinen perustelu, viittaus tai väite. Todennäköisesti tämä kehitys johtui siitä, ettei lopul-

lisen Suomen EMU-jäsenyydestä käytävän äänestyksen alla ollut aihetta keskittyä käsittelyjärjestyk-

seen tai EU-jäsenyyden juridiseen sisältöön. 

 

Tässä ja tutkielman seuraavassa, viidennessä luvussa viitataan tutkimusaineistossa havaittuihin edus-

tajien puheenvuoroihin sisältyneisiin taloudellisiin perusteluihin, väitteisiin ja viittauksiin. Kaikki ha-

vainnot ja havaintoluokat on koottu tutkielman liitteenä oleviin taulukoihin. 
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4.1 Hallituspuolueiden edustajien puheenvuorot 

4.1.1    Valtioneuvoston selontekoa koskeva keskustelu toukokuussa 1997  

Merkittävin hallituspuolueiden kansanedustajien 21.–22.5.1997 pitämistä puheenvuoroista ilmennyt 

kokonaisuus oli keskustelu talous- ja rahaliiton oloissa edellytettävistä palkkajoustoista sekä mahdol-

lisista puskureista niiden vähentämiseksi (14% esitetyistä taloudellisista argumenteista, väitteistä tai 

viittauksista). Erityisesti vasemmistoliiton edustajat pitivät palkkajoustoja ongelmallisena, sillä 

EMU-jäsenyyden myötä lasku talouden häiriötiloista lankeaisi suoraan kansalaisten maksettavaksi 

palkkojen alentamisen muodossa, koska valuuttapoliittisia keinoja ei olisi enää käytettävissä158.  

Emun avulla suuryhtiöt ja työnantajat pyrkivät talouden ja työmarkkinoiden pelisääntöjen muut-

tamiseen. Palkkojen alentamisesta haluttaisiin tehdä normaali käytäntö, normaali suhdannepoliit-

tinen keino. Siitähän on paljon kokemusta USA:ssa. USA:ssa palkkatyöntekijöiden reaaliansiot 

eivät ole nousseet 1970-luvun alun jälkeen, vaan keskimäärin alentuneet.159 

 

Toisaalta huomautettiin, ettei EMU-jäsenyys toisi muutosta palkkajoustoihin, sillä aiemmin reaali-

palkat olivat joustaneet devalvaatioiden seurauksena160. Koska talouden globalisaatio tulisi voimista-

maan kilpailua, pidettiin palkkajoustoja myös tarpeellisina niin EMU:n sisä- kuin ulkopuolellakin161. 

SDP:n edustajat eivät muutamaa poikkeusta162 lukuun ottamatta pitäneet mahdollisia palkkajoustoja 

ongelmallisina. Puheenvuoroissa peräänkuulutettiin työmarkkinoiden joustavuuden lisäämistä nimel-

lisansiotasoon keskittymisen sijaan163, esimerkiksi niin sanotun sisäisen devalvaation eli työnantaja-

maksujen alentamisen avulla kuten Ruotsissa164.  

Keskustelusta kävi ilmi erityisesti sosiaalidemokraattien ja vihreän liiton edustajien huoli erilaisten 

puskurien riittämättömyydestä, joilla suojata kansalaisten palkkatasoa ja hyvinvointivaltion rahoitta-

mista talouden häiriöiltä, kun valuuttapolitiikalla ei enää voisi reagoida talouden häiriöihin. Valtio-

varainministeri Sauli Niinistö (kok.) korosti kahdessa puheenvuorossaan, että vahva valtiontalous ja 

velkaantumisen vähentäminen olisivat keskeisimmät Suomessa tarvittavat puskurit165. Useampi edus-

taja kuitenkin esitti epäilynsä siitä, kuinka hyvin valtiontalous voisi toimia puskurina vakaus- ja kas-

vusopimuksessa budjetin alijäämälle asetettujen tiukkojen ehtojen puitteissa. Taantumassa pahin 

paine kohdistuisi siten joka tapauksessa palkkoihin, kun valtion olisi pidettävä alijäämänsä kurissa 

 
158 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997; Annika Lapintie (vas.), 2089; Pekka Saarnio (vas.), 2097; Vp 1997. Pöytäkir-

jat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Mikko Immonen (vas.), 2125. 
159 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997, Kuoppa, 2065. 
160 Ibid., Martti Korhonen (vas.), 2087–2088. 
161 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Eila Rimmi (vas.), 2189. 
162 Ibid., Sinikka Hurskainen (sd.), 2132; Säde Tahvanainen (sd.), 2146. 
163 Ibid., Johannes Koskinen (sd.), 2127. 
164 Ibid., Mikko Elo (sd.), 2133. 
165 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997.Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok.), 2032, 2075. 
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vakaus- ja kasvusopimuksen kriteerit täyttääkseen.166 Keskustelussa mainittiin useaan otteeseen tarve 

selvittää kattavammin mahdollisesti hyödynnettäviä puskureita ja ehdotettiin mahdollisuuksina työ-

markkinajärjestöjen kerryttämiä erillisrahastoja ja toisaalta yritysten taseiden vahvistamista167. Näitä 

ehdotuksia kuitenkin myös kritisoitiin ihmettelemällä, mistä lama-ajan jälkeen rahastoihin tarvittava 

varallisuus kerättäisiin168. 

Toinen keskeinen hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa ilmennyt kokonaisuus oli Euroopan 

unionin valtioiden soveltuvuus talous- ja rahaliiton muodostamiseksi niin sanotun optimaalisen va-

luutta-alueen (OVA) teorian perusteella sekä epäsymmetristen talouden häiriöiden mahdollisuus ja 

seuraukset (7%). Valtiovarainministeri Niinistö totesi jo keskustelun avauspuheenvuorossaan pitä-

vänsä erittäin epätodennäköisenä, että kaikista EU-maista vain Suomen kansantaloutta kohtaisi häi-

riötilanne, mikä johtaisi Suomen kannalta vääränlaiseen valuuttakurssiin169. Vihreän liiton edusta-

jat170 sekä jotkin vasemmistoliiton ja SDP:n edustajista171 puolestaan ilmaisivat selkeästi näkemyk-

sensä valuutta-alueen epäoptimaalisuudesta Suomen kannalta, muistuttaen Suomen muista EMU-

kandidaateista poikkeavasta elinkeinorakenteesta. Vaikka monet hallituspuolueiden edustajat mainit-

sivat riskien olemassaolon, puheissa korostui luottamus siihen, että suunnitteilla oleva Euroopan ta-

lous- ja rahaliitto täyttäisi OVA-kriteerit riittävän hyvin172. Kari Uotila (sd.) jopa totesi, että talous- 

ja rahaliiton toteutuminen pienemmän valtiojoukon kesken olisi jopa laajaa talous- ja rahaliittoa pa-

rempi vaihtoehto, sillä se takaisi valuutta-alueen vakauden173. Suomen kansantalouden tuotantora-

kenteen todettiin monipuolistuneen viimeisten vuosien aikana ja EMU-jäsenyyden oletettiin edelleen 

voimistavan tätä kehitystä174. 

Hallituspuolueiden edustajien näkemykset talous- ja rahaliiton jäsenyyden vaikutuksista työttömyy-

teen jakautuivat. Työttömyyden kasvamiseen EMU-jäsenyyden seurauksena (5%) viitattiin EMU:n 

työllisyyttä kasvattavaa vaikutusta useammin (2%). Erityisesti kokoomuksen kansanedustajat perus-

telivat EMU-jäsenyyden kannatettavuutta sen työllisyyttä lisäävällä vaikutuksella175. Useampi 

 
166 Esim. ibid., Tuula Haatainen (sd.), 2042; Kimmo Kiljunen (sd.), 2075; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Esa 

Lahtela (sd.), 2149. 
167 Esim. ibid., Tahvanainen, 2146; Koskinen, 2128, toinen valtiovarainministeri Arja Alho (sd.), 2130–2131. 
168 Ibid., Lahtela, 2155; Erkki Pulliainen (vihr.), 2155, 2160. 
169 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Niinistö, 1986. 
170 Ibid., Satu Hassi (vihr.), 2077; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Osmo Soininvaara (vihr.), 2138–2139.  
171 Esim. ibid., Immonen, 2124–2125; Reijo Kallio (sd.), 2194. 
172 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Ulla Juurola (sd.), 2036; Kiljunen, 2044, 2046; Kari Uotila (vas.), 2053. 
173 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Kari Rajamäki (sd.), 2174. 
174 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Eva Biaudet (r.), 2003; Henrik Lax (r.), 2056. 
175 Esim. ibid., Ilkka Kanerva (kok.), 1996; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Pekka Kuosmanen (kok.), 2122–2123. 
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muiden hallituspuolueiden edustaja kuitenkin pelkäsi, että talous- ja rahaliiton syventäisi työttö-

myyttä entisestään176.  

Alhaiset korot, valuuttakurssien tasapaino, valuuttakurssimuutosten vähäisyys, budjettialijää-

mät ja julkisen talouden velkaantumisaste ovat keskeisimpiä rahataloudellisia kriteereitä, ja pa-

himmassa tapauksessa, kuten jotkut tarkkailijat ovat todenneet, myös Suomen kohdalla rahata-

loudelliset lähentymiskriteerit on pystytty aikaansaamaan korkean työttömyyden seurauksena. 

Tässä suhteessa sosialidemokraatit ovat kansainvälisesti Euroopan unionin tasolla edellyttäneet-

kin, että Emu-kriteerien joukossa olisi pitänyt olla myös työllisyyskriteeri. Se olisi tarkoittanut 

sitä, että talouskasvun ja työttömyyden kustannuksella ei olisi voitu tavoittaa Emu-kuntoa eri 

jäsenmaissa; sen takia reaalitaloudellisen vakauden olisi pitänyt olla mukana lähentymiskritee-

reissä.177 

 

Lähentymiskriteerien työttömyyttä lisäävän vaikutuksen lisäksi useat hallituspuolueiden kansanedus-

tajat epäilivät, että työllisyystavoitteet tulisivat jäämään talous- ja rahaliiton toiminnan käynnistyessä 

muiden taloudellisten tavoitteiden, kuten inflaatio- ja korkotason, jalkoihin178. Sen sijaan talous- ja 

rahaliiton jäsenyyden selkeänä etuna pidettiin valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden mahdollisuu-

den vähentymistä yhteisvaluutan käyttöönoton myötä (6%)179: ”Emu on kuitenkin palkansaajille ja 

veronmaksajille uudenlaista taloudellista turvallisuutta. Suomen markka korvautuu eurolla, joka ei 

ole markan lailla kroisoksien – soroksien ja kourien – heiluteltavissa. Jo yksin tässä seikassa on aina-

kin minulle vahva Emu-perustelu.”180 Tähän keskusteluun liittyi voimakkaasti myös hallituksen edus-

tajien puheenvuoroissa mainittu talouden vakauden lisääntyminen talous- ja rahaliitossa (5%). Va-

kauden lisääntymistä ei erityisesti perusteltu, mutta sen uskottiin takaavan paitsi olemassa olevan 

yhteiskuntamallin ylläpitämisen jatkossakin181 myös kansalaisten turvallisuuden ja mahdollisuuden 

oman elämänsä suunnitteluun182. 

Omana keskustelukokonaisuutenaan erityisesti SDP:n edustajien joukossa erottui se, etteivät Suomen 

talouden ongelmat liittyneet talous- ja rahaliittoon, eikä siten näiden ongelmien olemassaololla voitu 

perustella Suomen jättäytymistä EMU:n ulkopuolelle (6%). Valtiovarainministeri Niinistön puheen-

vuoroissa tämä ilmeni erityisesti ministerin suhtautumisessa Suomen valtion velkaantumiseen: 

  

 
176 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Raimo Holopainen (sd.), 2067; Kuoppa, 2066; Vp 1997. Pöytäkirjat. 

PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Hurskainen, 2132; Virpa Puisto (vihr.), 2139. 
177 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kiljunen, 2085; kursivointi tekijän korostus.  
178 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Hurskainen, 2132; Reijo Laitinen (sd.), 2153; Markku Markkula (kok.), 

2191.  
179 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Biaudet, 2002; Klaus Hellberg (sd.), 2081; Riitta Korhonen (kok.), 

2087; Niinistö, 1986. 
180 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Hanna Markkula-Kivisilta (kok.), 2051. 
181 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kulttuuriministeri Claes Andersson (vas.), 2033; Uotila, 2052. 
182 Ibid., Tarja Filatov (sd.), 2099; Markkula-Kivisilta, 2051. 
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Ei Euroopan keskuspankki puutu meidän hyvinvointivaltioomme eikä juuri meidän rahankäyt-

töömmekään. (Ed. Puisto: Mutta verotukseen!) Meidän mahdollisuutemme ylläpitää hyvinvoin-

tivaltiota on todellakin meidän käsissämme niin euroalueessa kuin sen ulkopuolellakin ollen. 

Siinä on se valitettava tosiasia, että me teemme liikaa velkaa. Teemme jatkuvasti liikaa velkaa. Ei 

Emu sitä poista, mutta ei lisääkään. Tämä on ihan itse tehty ongelma, joka on ja pysyy.183 

 

Muut Niinistön vastaavanlaiset puheenvuorot keskittyivät korkean velka-asteen Suomelle aiheutta-

maan haavoittuvaiseen asemaan maailmantaloudessa sekä maan raskaaseen verotukseen. Toinen val-

tiovarainministeri Arja Alho (sd.) korosti talous- ja rahaliiton olevan ”… enemmänkin väline. Se ei 

ole päämäärä, se ei missään tapauksessa voi ratkaista kansallisia strategisia valintoja.”184 Puheenvuo-

roista ilmeni voimakkaimmin se, ettei pyrkimys EMU:n lähentymiskriteerien saavuttamiseen ole ol-

lut syynä viime vuosien tiukkaan talouspolitiikkaan, vaan säästötoimenpiteitä olisi tarvittu EMU-jä-

senyyden hakemisesta riippumatta. Puheenvuoroissa viitattiin myös siihen, ettei mikään Suomen va-

littavissa olevista rahapoliittisista vaihtoehdoista tarjoaisi ratkaisua maan työttömyystasoihin tai pois-

taisi maailmantalouden kiristyvän kilpailun palkkatasolle aiheuttamia paineita.185 Taustasanomana 

vaikutti olleen EMU-jäsenyyden perustelemisen lisäksi hallituksen lama-ajan jälkeiseen talouspoli-

tiikkaan kohdistuneeseen kritiikkiin vastaaminen. Jukka Roos (sd.) huomautti puheenvuorossaan, että 

”finanssipolitiikassa kehitys näyttää kulkevan ilman Emuakin yhä yhteneväisempään suuntaan”186, 

vastaten opposition väitteeseen EMU-jäsenyyden aiheuttamista muutoksista veropolitiikkaan.  

 

4.1.2    Valtioneuvoston ilmoitusta koskeva keskustelu huhtikuussa 1998 

Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa esiintyneet teemat muuttuivat varsin paljon tässä tut-

kimuksessa tarkasteltujen täysistuntojen välisen 13 kuukauden aikana. Kun toukokuussa 1997 kes-

kusteltiin EMU-asiantuntijatyöryhmän loppuraportista, oli moni kysymys hallituksen kansanedusta-

jillekin avoin ja lisäselvityksiä peräänkuulutettiin. Kun huhtikuussa 1998 täysistunnoissa keskustel-

tiin hallituksen tiedonannosta Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen, oli painoar-

voltaan lähes ennallaan pysynyt valuuttakurssiriskien ja -spekulaatioiden mahdollisuuden vähenty-

minen (5%) sekä vakauden lisääntyminen (5%) talous- ja rahaliitossa. Muodostettavan valuutta-alu-

een optimaalisuudesta ja epäsymmetristen häiriöiden vaikutuksesta Suomen talouteen (5%) keskus-

teltiin aiempaa vähemmän. Tätä keskustelua täydensivät viittaukset Suomen talouden 1990-luvun 

puolivälissä tapahtuneeseen tuotantorakenteen monipuolistumiseen (3%), jonka myös uskottiin 

 
183 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Niinistö, 2032; kursivointi tekijän korostus.  
184 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Alho, 2183. 
185 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kiljunen, 2045; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Tarja 

Kautto (sd.), 2151–2152; Tapio Karjalainen (sd.), 2158–2159.    
186 Ibid., Jukka Roos (sd.), 2176. 
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jatkuvan tulevina vuosina pienentäen talouden epäsymmetristen häiriöiden todennäköisyyttä187. Ta-

lous- ja rahaliiton vaikutuksista työttömyyteen käyty keskustelu oli myös muuttunut, sillä puheen-

vuoroissa viitattiin selkeästi enemmän jäsenyyden työllisyyttä kasvattavaan (4%) kuin työttömyyttä 

lisäävään (1%) vaikutukseen. Palkkajoustoista ja puskureista käyty keskustelu oli merkittävästi hil-

jentynyt (5%) ja keskustelun sävyn pääpaino oli siirtynyt sen korostamiseen, että Suomen taloudella 

oli tarvittavat puskurit selviytyäkseen talouden häiriötiloista myös EMU:n jäsenenä.  

Merkittävimpänä keskustelukokonaisuutena hallituspuolueiden kansanedustajien puheenvuoroissa 

esiintyi väite siitä, että Suomen taloudella olisi huomattavasti vaikeammat olosuhteet talous- ja raha-

liiton ulkopuolella (7%). Puheenvuoroissa toistettiin, että EMU:n ulkopuolella olevien maiden olisi 

harjoitettava vähintään yhtä kurinalaista politiikkaa kuin EMU-jäsenten, niin talouden normaali- kuin 

poikkeusoloissakin.188. Pääministeri Lipponen totesi omassa puheenvuorossaan, että ”kysymys onkin 

nyt siitä, voimmeko me näihin häiriöihin paremmin valmistautua jättäytymällä ulkopuolelle, ja tähän 

hallituksen käyttämän pääasiantuntijan tohtori Pekkarisen kanta on se, että emme ole [voi; tekijän 

huomio, ilmeisesti virhe], päinvastoin. Tästä on kysymys.”189 Samaa toistivat monet yksittäiset kan-

sanedustajat190. Useampi edustaja esitti myös huolensa siitä, että talous- ja rahaliiton ulkopuolella 

pienen maan valuuttaan kohdistuisi herkästi uskottavuusongelmia ja niiden myötä spekulatiivisia 

hyökkäyksiä191. 

 

4.2 Oppositiopuolueiden edustajien puheenvuorot 

4.2.1    Valtioneuvoston selontekoa koskeva keskustelu toukokuussa 1997 

Opposition kansanedustajien 21. ja 22. toukokuuta 1997 pitämissä puheenvuoroissa merkittävimmän 

teemakokonaisuuden muodostivat epäsymmetriset häiriöt sekä optimaalisen valuutta-alueen kritee-

rien täyttyminen suunnitellulla euroalueella (15% opposition taloudellisista argumenteista, väitteistä 

tai viittauksista). Useissa puheenvuoroissa kansanedustajan huolta Suomen talouden sopivuudesta 

talous- ja rahaliiton kattavalle talousalueelle ja selviytymistä mahdollisista epäsymmetrisistä 

 
187 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Pääministeri Paavo Lipponen (sd.), 1796, 1798; Niinistö, 1734; Vp 

1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Alho, 1804; Leena Luhtanen (sd.), 1872–1873; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 

vp. 16.4.1998. Kanerva, 1916; Rimmi, 1956.  
188 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Kimmo Sasi (kok.), 1704; Uotila, 1708–1709; Tuulikki Hämäläinen 

(sd.), 1745, Kaarina Dromberg (kok.), 1750.  
189 Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Lipponen, 1800. 
190 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Maija Perho (kok.), 1787; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 vp. 

16.4.1998. Reino Ojala (sd.), 1954.  
191 PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Kanerva, 1739; Juha Karpio (kok.), 1771. 
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häiriötiloista vahvistettiin viittaamalla joko EMU-asiantuntijatyöryhmän raporttiin192 tai muihin Suo-

men talouteen keskittyneisiin tutkimuksiin193.  

Asiantuntijaraportissa käsitellään laajasti ja useissa eri yhteyksissä nk. epäsymmetrisyysongel-

maa. Vaikkakin tämä sanahirviö tuntuu käsittämättömältä, on se kuitenkin eräs koko Suomen 

Emu-jäsenyyden ja sen vaikutuksien tärkeimpiä kysymyksiä. Epäsymmetrisyyshän tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että Suomen talous ja elinkeinorakenne poikkeavat olennaisesti EU:n muiden jä-

senvaltioiden ja muiden Emuun mukaan menossa olevien maiden, kuten Saksan, Ranskan, Italian 

tai nk. Benelux-maiden, elinkeinorakenteesta. Suomi seisoo pitkälti yhden paksun, mutta valitet-

tavan suhdanneherkän puujalan varassa. Tämä eurooppalaisittain keskimääräistä yksipuolisempi 

elinkeinorakenne, aiheuttaa sen, että suurten jäsenmaiden monipuolisen elinkeinorakenteen eh-

doilla toteutettu talouspolitiikka ei välttämättä tai todennäköisesti ei juuri koskaan sovellu Suo-

men taloudellisiin etuihin ongelmitta. Päinvastoin päätökset voivat aiheuttaa tai syventää vallit-

sevia ongelmiamme.194 

 

Puheenvuoroissa todettiin Suomen talouden rakenteellinen poikkeaminen erityisesti metsäteollisuu-

den keskeisen roolin vuoksi muista talous- ja rahaliittoon pyrkivistä EU-maista195. Pääasiallisena on-

gelmana talous- ja rahaliiton jäsenyydessä pidettiin sitä, että talouden häiriötilanteissa Suomen talous 

tarvitsisi muista poikkeavan elinkeinorakenteensa vuoksi toisenlaista rahapolitiikkaa kuin toiset 

EMU-maat196. Myös Suomen keskeisten vientimaiden, Ruotsin ja Iso-Britannian, todennäköistä jät-

täytymistä talous- ja rahaliiton ulkopuolelle pidettiin ongelmallisena197. Osassa puheenvuoroista esi-

tettiin myös riski siitä, että EMU:n ulkopuolelle jäämässä olevat Suomen taloudelliset kilpakumppa-

nit, kuten Ruotsi, saisivat kohtuutonta etumatkaa; taloudellisten häiriöiden ilmaantuessa heillä olisi 

edelleen mahdollisuus devalvoida valuuttaansa, samalla kun Suomella ei olisi rahapoliittisia keinoja 

käytössään198.  

Toiseksi eniten opposition kansanedustajien puheenvuoroissa oli havaittavissa, että toisaalta rahapo-

liittisesta itsenäisyydestä luopumista pidettiin liian suurena menetyksenä suhteessa talous- ja rahalii-

tosta saatavissa oleviin hyötyihin (11%), ja toisaalta markan kelluttamista pidettiin EMU-jäsenyyttä 

parempana ratkaisuna (5%). Kelluvan markan hyötyihin listattiin keskustelussa valuuttakurssin auto-

maattinen mukautuminen keskeisimmän vientialan, metsätalouden, suhdanteitten mukaan199 sekä se, 

 
192 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Jouko Jääskeläinen (kd.), 2007; Anneli Jäätteenmäki (kesk.), 2084; Mauri Pek-

karinen (kesk.), 1991; Esko-Juhani Tennilä (vas-r.), 2014; Raimo Vistbacka (ps.), 2017–2018; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 

vp. 21.5.1997. Juha Korkeaoja (kesk.), 2180.  
193 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Olavi Ala-Nissilä (kesk.), 2068; Pekkarinen, 1992, 2042; Tennilä, 2014. 
194 Ibid., Vistbacka, 2017–2018; kursivointi tekijän korostus. 
195 Ibid., Jäätteenmäki, 2084; Korkeaoja, 2050; Vistbacka, 2017–2018; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Hannu 

Takkula (kesk.), 2164, 2165. 
196 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Sulo Aittoniemi (kesk.), 2056; Ala-Nissilä, 2068; Pekkarinen, 1991; Vist-

backa, 2017–2018; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Korkeaoja, 2180; Takkula, 2165. 
197 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Bjarne Kallis (kd.), 2093; Matti Väistö (kesk.), 2046; Vp 1997. Pöytäkirjat. 

PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Korkeaoja, 2131–2132, 2180; Takkula, 2164–2165. 
198 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Ala-Nissilä, 2068; Tytti Isohookana-Asunmaa (kesk.), 2100; Timo Järvilahti 

(kesk.), 2036; Kallis, 2093; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Korkeaoja, 2135; Takkula, 2165.  
199 Ibid., Korkeaoja, 2049; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Korkeaoja, 2131–2132. 
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että suhdanteisiin sopeutuminen olisi oikeudenmukaisempaa ja tasaisemmin koko yhteiskunnan kan-

nettavana kuin devalvoitaessa200. Markan kelluttamisesta keskusteltaessa useat hallituksen edustajat 

kuitenkin totesivat opposition haikailleen takaisin aktiivisen devalvoinnin ja korkean inflaation ai-

kaan201. Tämä väite kiistettiin opposition puheenvuoroissa toteamalla, ettei aktiivinen devalvointi 

olisi maailmantalouden uudessa todellisuudessa enää realistinen vaihtoehto202. Keskustan Olavi Ala-

Nissilän huomautus, ”usein sekoitetaan – tässäkin keskustelussa – aktiivinen devalvointi ja valuutan 

kelluttaminen”203, kuvaa hyvin, millaisia vaikeuksia osalla edustajista oli rahapolitiikan eri vaihtoeh-

tojen ja niiden välisten erojen hahmottamisessa. Opposition puheenvuoroissa peräänkuulutettiin ra-

hapoliittisen itsenäisyyden säilyttämistä, mutta pääasiassa vaihtoehdoksi talous- ja rahaliitolle ei tar-

jottu muuta ratkaisua kuin markan kelluttaminen. Kun valuutan arvo määräytyy markkinoilla, ei sa-

nan varsinaisessa merkityksessä voida puhua rahapoliittisen itsenäisyyden säilyttämisestä, kun valtio 

ei voi itse aktiivisesti vaikuttaa valuuttakurssiinsa. Valuutan devalvointi ja revalvointi on mahdollista 

vain valuuttakurssin ollessa kiinteä204. 

Kuten hallituspuolueidenkin edustajilla, myös oppositiossa oli voimakkaita mielipiteitä EMU:n vai-

kutuksista työttömyyteen, kuitenkin niin, että työttömyyden uskottiin ainoastaan kasvavan jäsenyy-

den myötä (7%). Työttömyyden puuttuminen EMU:n lähentymiskriteereistä ja kriteerien täyttämisen 

työttömyyttä lisäävä vaikutus saivat osakseen huomattavan paljon kritiikkiä205. Ongelmallisena pi-

dettiin myös sitä, että Suomessa oli jo ennen talous- ja rahaliiton jäsenyyttä ennätyksellisen korkea 

työttömyys, jonka ei uskottu laskevan yhteisen valuutan oloissa206. Päivi Räsänen (kd.) viittasi myös 

Ruotsissa käytyyn keskusteluun EMU:n vaikutuksista työttömyyteen toteamalla, että ”meikäläisessä 

keskustelussa päinvastoin kuin Ruotsissa ei ole oltu huolestuneita Suomen korkeasta työttömyysti-

lanteesta Emuun lähdettäessä”207. Työttömyyden lisäksi oppositiossa suhtauduttiin kriittisesti paitsi 

siihen, että palkkajoustot olisivat talous- ja rahaliitossa keskeinen talouden sopeutumiskeino, myös 

siihen, ettei valtio ollut varautunut palkkajoustojen tarpeen ehkäisyyn riittävillä puskureilla (11%).  

 

  

 
200 Ibid., Korkeaoja, 2131–2132, 2184. 
201 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Niinistö, 2043; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Roos, 

2175; Tahvanainen, 2145, 2147. 
202 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Aula, 2046; Ala-Nissilä, 2048. 
203 Ibid., Ala-Nissilä, 2048.  
204 Mitchell William, Wray L. Randall & Watts Martin, Macroeconomics. 2019, 1st edition, Red Globe Press, Springer Nature Lim-

ited, London, United Kingdom, 141–142. 
205 Ibid., Korkeaoja, 2179; Veijo Puhjo (vas-r.), 2184; Räsänen, 2127; Takkula, 2165–2166. 
206 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Vistbacka, 2018; Aula, 2047; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 

21.5.1997. Räsänen, 2129. 
207 Ibid., Räsänen, 2128. 



46 

 

4.2.2    Valtioneuvoston ilmoitusta koskeva keskustelu huhtikuussa 1998 

Täysistunnoissa 14.–16.4.1998 opposition puheenvuoroissa toistuneet taloudelliset argumentit, väit-

teet ja viittaukset eivät muuttuneet merkittävästi toukokuun 1997 keskustelusta. Eniten toistunut 

teema huhtikuussa 1998 muodostui edelleen epäsymmetrisistä häiriöistä sekä optimaalisen valuutta-

alueen kriteerien täyttymisestä (17%). Myös rahapoliittisen itsenäisyyden säilyttämisen (10%)208 ja 

kelluvan valuutan paremman sopivuuden Suomelle (2%) sekä palkkajoustojen ja niiden estämiseksi 

tarvittavien puskureiden (11%) painoarvo opposition puheenvuoroissa säilyi lähes ennallaan. Talous- 

ja rahaliiton työttömyyttä lisäävään vaikutukseen viitattiin suhteessa hieman aiempaa vähemmän 

(5%).  

Uusi usein toistuva teema oli talous- ja rahaliiton jäsenyyden aiheuttamat vaikeudet suomalaisen hy-

vinvointivaltion ylläpitämiselle (6%). Keskustelussa huolta kohdistettiin siihen, että talous- ja raha-

liiton myötä jäsenvaltiot joutuisivat kilpailemaan myös verotuksellaan, mikä pakottaisi Suomen kal-

taisen korkean verotuksen maan heikentämään hyvinvointivaltiojärjestelmäänsä209. Toisaalta opposi-

tio kritisoi hallitusta sen liiallisena pidetystä optimistisuudesta todetessaan Suomen talouden olleen 

vallitsevissa korkeasuhdanteen oloissa EMU-kelpoinen. Monessa puheenvuorossa epäiltiin Suomen 

selviytymistä seuraavasta taantumasta tai lamasta ja ennustettiin valtion budjetista riippuvaisten kär-

sivän eniten talousvaikeuksien koittaessa, sillä vakaussopimuksen kriteerien täyttämiseksi ei olisi va-

raa kasvattaa julkisen talouden alijäämää.210 Tähän keskusteluun kytkeytyi läheisesti opposition nä-

kemys siitä, että Suomen talous ei ollut vielä laman jäljiltä tarpeeksi hyvässä kunnossa voidakseen 

myös talous- ja rahaliiton oloissa varmistaa kansalaisten hyvinvoinnin. Keskeisimmiksi talouden on-

gelmiksi tunnistettiin valtion velkaantuneisuus211 sekä korkea työttömyyden taso212.  

 

 
208 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Kallis, 1738, 1788; Kankaanniemi 1764; Korkeaoja, 1744, 1783; Seppo 

Kääriäinen (kesk.), 1740; Mikko Kuoppa (vas-r.) 1768; Puhjo, 1779; Jukka Tarkka (nuorsuomalaiset), 1721; Vanhanen, 1747.; Vp 

1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Aho, 1800; Ala-Nissilä, 1805; Ossi Korteniemi (kesk.), 1850; Kääriäinen, 1840; Juha 

Rehula (kesk.), 1870.; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 vp. 16.4.1998. Markku Koski (kesk.), 1956–1957; Tauno Pehkonen (kd.), 

1948. 
209 Ibid., Kankaanniemi, 1764; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Hannes Manninen (kesk.), 1827; Vp 1998. Pöytä-

kirjat. PTK 47/1998 vp. 16.4.1998. Anne Huotari (kd.), 1922; Kankaanniemi, 1970.  
210 Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Aho, 1701; Puhjo, 1778; Vistbacka, 1725; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 

vp. 15.4.1998. Korteniemi, 1850; Kääriäinen 1840–1841; Lämsä, 1842–1843; Rehula, 1870; Maija-Liisa Veteläinen (kesk.), 1855; 

Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 vp. 16.4.1998. Aula, 1973; Pekkarinen, 1928; Markku Vuorensola (kesk.), 1951.  
211 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Ala-Nissilä, 1741; Sakari Smeds (kd.) 1777, 1778; Vp 1998. Pöytäkirjat. 

PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Aittoniemi, 1866; Isohookana-Asunmaa, 1819; Maija-Liisa Lindqvist (kesk.), 1856. 
212 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Smeds, 1777, 1778; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. 

Ala-Nissilä, 1804; Kääriäinen, 1840.  
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4.3 Hallituksen ja opposition välinen dialogi ja perustelujen vertailu 

Suomen eduskunnassa käytiin täysistunnoissa 20.–21.5.1997 ja 14.–16.4.1998 laajoja ja ajallisesti 

pitkiä keskusteluja ensin hallituksen selonteosta Talous- ja rahaliitto – Suomen vaihtoehdot ja kan-

sallinen päätöksenteko ja myöhemmin hallituksen ilmoituksesta Suomen osallistumisesta euroaluee-

seen. Useassa puheenvuorossa korostettiin talous- ja rahaliiton merkittävyyttä, mainittiin esimerkiksi 

kyseessä olleen ”EU:n integraation syvenemisprosessissa suurin, merkittävin askel, joka sen historian 

kuluessa on kertaakaan tehty”213 ja ”yksi itsenäisyytemme ajan merkittävimpiä ratkaisuja”214. Halli-

tuspuolueiden kansanedustajien joukossa ei vaikuta vallinneen yhtä yksimielinen luottamus Suomen 

EMU-jäsenyyden kannatettavuuteen kuin opposition keskuudessa talous- ja rahaliiton ulkopuolelle 

jättäytymisestä edes toukokuussa 1998, äänestyksen kynnyksellä. Erityisesti vihreän liiton ryhmäpu-

heenvuorosta kävi ilmi ryhmäkurin vaikutus puolueen edustajien kantoihin215 ja vasemmistoliiton 

sekä pääministeripuolue SDP:nkin edustajat esittivät kriittisiä puheenvuoroja vielä juuri ennen lopul-

lista äänestystä216. Koska Lipposen johtamalla niin sanotulla sateenkaarihallituksella oli takanaan 

eduskunnan enemmistö ja kaikki hallituspuolueet asettuivat lopulta tukemaan Suomen jäsenyyttä ta-

lous- ja rahaliitossa, oli päätös kuitenkin varsin selvä. Keskustan Mari Kiviniemi kuvasi 15.4.1998 

puheenvuorossaan opposition tunnelmaa: 

Emu-tiedonannon palautekeskustelu ei enää jaksa tähän aikaan illasta herättää kovinkaan suuria 

intohimoja. Ylipäänsäkin käyty keskustelu osoittaa sen, että hallituksen päätökseen on jo alistuttu. 

Keskitymme ilmeisesti kaikki vain enemmän tai vähemmän lyhyesti toteamaan kantamme edus-

kunnan pöytäkirjaan. Tosin se, että keskustelu alkaa olla vähän flegmaattista tähän aikaan illasta, 

johtaa kyllä siihen, että melkeinpä mitä vain saa puhujakorokkeelta tulla puhumaan.217 

 

Lopputuloksen ennakoimisesta huolimatta oppositio esitti kuitenkin monipuolisesti kantaansa talous- 

ja rahaliiton ulkopuolelle jäämisestä paitsi toukokuussa 1997 myös huhtikuussa 1998, vaikka keskus-

telulla ei enää äänestyksen tuloksiin voitu käytännössä vaikuttaa. Taloudellisten argumenttien, väit-

teiden ja viittausten määrä puheenvuoroissa oli korkeampi huhtikuussa 1998 kuin toukokuussa 1997, 

mutta tämän merkitystä analysoitaessa on otettava huomioon puheenvuorojen vaihtelevat pituudet ja 

siten myös vaihteleva sisältö.  Hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden edustajat keskittyivät pu-

heenvuoroissaan talous- ja rahaliiton taloudellisiin vaikutuksiin eri näkökulmista, ja dialogia syntyi 

pääasiassa OVA-kriteerien täyttymisestä sekä palkkajoustoista ja niiden ehkäisemiseksi perustetta-

vista puskureista.  

 
213 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kiljunen, 2043. 
214 Ibid., Vistbacka, 2016. 
215 Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Tuija Brax (vihr.), 1713. 
216 Esim. Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Elo, 1834–1839; Laakso, 1857–1859. 
217 Ibid., Mari Kiviniemi (kesk.), 1863; kursivointi tekijän korostus. 
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Talous- ja rahaliittoa tarkastelleen taloustieteellisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta EMU-

ratkaisun kannalta keskeisimmän taloudellisen näkökulman olleen alueen soveltuminen valuutta- alu-

eeksi, eli OVA-kriteerien täyttyminen ja epäsymmetrisistä talouden häiriöistä selviytyminen ilman 

itsenäistä rahapolitiikkaa. Oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroissa tämä teema esiintyikin 

yleisimmin korostaen Suomen elinkeinorakenteen olennaista poikkeamaa muista EU-maista. Näissä 

puheenvuoroissa myös tukeuduttiin hallituspuolueiden edustajia useammin EMU-asiantuntijatyöryh-

män loppuraporttiin sekä muihin taloustieteellisiin tutkimuksiin. Hallituspuolueiden edustajien pu-

heenvuoroissa OVA-kriteerien täyttymiseen suhtauduttiin väljemmin toteamalla, että syntymässä 

oleva valuutta-alue täyttäisi kriteerit tarpeeksi hyvin. Toisaalta myös Suomen talouden rakenteeseen 

suhtauduttiin optimistisesti luottamalla edeltäneiden vuosien elinkeinorakenteen monipuolistumiske-

hitykseen, jonka uskottiin talous- ja rahaliitossa kiihtyvän entisestään.  

Kun talous- ja rahaliiton jäsenyyttä vastustaneet pitivät rahapoliittisesta itsenäisyydestä luopumista 

liian suurena uhrauksena suhteessa EMU:sta saatavissa oleviin hyötyihin ja osa esitti markan kellut-

tamista EMU-jäsenyyttä parempana vaihtoehtona, jäsenyyden kannattajat iloitsivat menneisyydessä 

yleisen devalvaatiokierteen katkeamisesta. Hallituspuolueiden edustajat syyttivät edustajakollegoi-

taan oppositiossa paluusta menneisyyden devalvaation ja korkean inflaation väliseen vaihteluun. Tä-

mänkaltaisen debatin puheenvuoroissa kuitenkin sekoitettiin keskenään kiinteä ja kelluva valuutta, 

minkä seurauksena puhuttiin eri asioista. Monella edustajalla oli myös vaikeuksia hahmottaa euron 

luonnetta talous- ja rahaliiton sisällä kiinteänä valuuttana ja liiton ulkopuolella kelluvana valuuttana. 

Hallituspuolueiden edustajat eivät puheenvuoroissaan juurikaan vertailleet talous- ja rahaliiton jäse-

nyyttä markan kellumiseen kahta EMU-jäsenyyttä vastustanutta edustajaa lukuun ottamatta218. Use-

ampi hallituspuolueiden edustaja huomautti, ettei markan kelluttaminen olisi varteenotettava vaihto-

ehto, sillä pääomamarkkinoiden vapauttamisen myötä kellutuksen hyödyt heikkenisivät ja kelluvaan 

valuuttaan liittyisi valuuttakurssiriski219. Markan kelluttamisen ei myöskään koettu hyödyttäneen 

1990-luvulla Suomen taloutta.220 

Talouden häiriötiloihin puuttumiseksi tarvittavat palkkajoustot ja mahdollisesti niiden tarvetta eh-

käisevät suojapuskurit herättivät myös keskustelua sekä hallitus- että oppositiopuolueiden kesken. 

Varsinkin toukokuussa 1997 käydyissä keskusteluissa sekä hallitus- että oppositiopuolueiden edus-

tajat olivat huolestuneita palkkajoustoista ja peräänkuuluttavat vähintäänkin riittävien puskurirahas-

tojen rakentamista. Palkkajoustoja pidettiin keskusteluissa varsin yleisesti epäoikeudenmukaisena 

 
218 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kuoppa, 2066; Paavo Nikula (vihr.), 2058. 
219 Ibid., Niinistö, 2023; Puisto, 2040–2041; Soininvaara, 2091. 
220 Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 45/1998 vp. 15.4.1998. Andersson, 1818; Kallio, 1815. 
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keinona sopeuttaa taloutta häiriötilassa, mutta osa hallituspuolueiden edustajista piti sitä devalvaa-

tiota oikeudenmukaisempana221. Yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus esiintyi teemana myös 

keskusteluissa hyvinvointivaltion rahoittamisesta. Useat oppositiopuolueiden edustajat epäilivät ta-

lous- ja rahaliiton jäsenyyden johtavan ennen pitkää suomalaisen hyvinvointivaltion romuttumiseen, 

sillä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi Suomen korkeaa verotusta jouduttaisiin madaltamaan ja vakaus-

sopimuksen kriteerien täyttämiseksi ei valtiontalouden alijäämää voitaisi kasvattaa edes kansantalou-

den elvyttämistoimenpiteenä. Hallituspuolueiden edustajien joukossa sen sijaan esitettiin erityisesti 

huhtikuussa 1998, että talous- ja rahaliiton jäsenyys olisi ainoa varteenotettava keino hyvinvointival-

tion säilyttämiseksi222. Tähän näkemykseen liittyi läheisesti myös hallituspuolueiden edustajien usein 

esittämä viittaus siihen, että Suomella olisi talous- ja rahaliiton ulkopuolella ollut huomattavasti 

enemmän taloudellisia vaikeuksia kuin sen jäsenenä.     

Työttömyysteemassa jako hallitus- ja oppositiopuolueiden edustajien välillä oli selkeämpi: talous- ja 

rahaliittoa kannattavat uskoivat liiton myötä saavutettavan vakauden, talouskasvun ja investointien 

lisääntymisen myötä myös työttömyyden pienentyvän, kun taas EMU:n vastustajat pelkäsivät ensin 

lähentymiskriteerien ja myöhemmin vakaussopimuksen kriteerien täyttämisen lisäävän työttömyyttä.  

Hallituspuolueiden edustajat ja oppositio olivat eri ilmaisuin saman aiheen äärellä keskustellessaan 

Suomen talouden nykytilasta ja sen kehityksestä talous- ja rahaliiton jäsenenä tai sen ulkopuolella. 

Hallituspuolueiden edustajat keskittyivät korostamaan sitä, että Suomen taloudessa olevat ongelmat 

olivat riippumattomia Suomen EMU-jäsenyydestä, eikä niitä siten voinut käyttää perusteluna jättäy-

tymiselle liiton ulkopuolelle. Oppositiopuolueiden edustajat puolestaan näkivät Suomen talouden ti-

lan 1990-luvun alun laman jäljiltä heikkona ja työttömyystason liian korkeana, jotta Suomi voisi sel-

viytyä kuivin jaloin talous- ja rahaliiton jäsenenä.  

  

 
221 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Kuoppa, 2065–2066; Uotila, 2053.; Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 

21.5.1997. Tahvanainen 2145; 2147 
222 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Kuosmanen, 2123; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. 

Koskinen, 1696; Dromberg, 1756 – 1757; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 vp. 16.4.1998. Helena Vartiainen (sd.), 1962.  
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5 Keskustelut talous- ja rahaliitosta Ruotsin valtiopäivillä 

Ruotsin valtiopäivillä järjestettiin vuosien 1996 ja 1997 aikana kolme debatt i kammaren -debattia, 

joissa käsiteltiin Ruotsin mahdollista talous- ja rahaliiton jäsenyyttä. Ruotsin valtiopäivillä eri debat-

timuodoilla on omat sääntönsä, jotka rajoittavat paitsi edustajien puheenvuorojen määrää, myös ajal-

lista pituutta ja järjestystä. Koska debattisäännöillä on merkittävä vaikutus pöytäkirjoista tehtäviin 

havaintoihin, on tutkielmassa tarkasteltuja debatteja koskeneet säännöt kuvattu alla.  

Tavanomaisesta poikkeavassa 6.11.1996 pidetyssä EMU-debatt -keskustelussa sovellettiin poikkeuk-

sellisia debattisääntöjä. Debatin sääntöjen mukaan jokaisen puolueen tuli nimittää debattiin yksi osal-

listuja, jolla oli käytettävissään 25 minuuttia puheaikaa. Valtiovarainministeri sai 40 minuuttia puhe-

aikaa. Pääpuheenvuorot tuli esittää puolueiden kokojärjestyksessä, ja mahdollisuus vastauspuheen-

vuorolle annettiin vasta pääpuheenvuoron pitämisen jälkeen. Debatissa hyödynnettiin kaksintaistelu-

metodia, eli valitut debattiin osallistujat saivat pitää kaksi vastauspuheenvuoroa à neljä minuuttia 

puolueiden kokojärjestyksessä. Tämän jälkeen oli mahdollista pyytää uutta puheenvuoroa ja vastaus-

oikeutta jokaiselle puheenvuorolle. Muut kuin debattiin nimetyt osallistujat saivat pitää tilaisuuden 

lopussa puheenvuoron pituudeltaan enintään neljä minuuttia ja enintään kaksi vastauspuheenvuoroa 

à yksi minuutti puheenvuoroa kohden. Kaikkien keskusteluun osallistuvien oli ilmoittauduttava pu-

hujalistalle viikkoa ennen debattia.223  

Oppositiopuolue maltillisen kokoomuksen esityksestä valtiopäivillä käytiin 5.6.1997 debatti Ruotsin 

suhteesta EMU:uun. Kyseessä oli aktuell debatt, jonka järjestämistä ajankohtaisesta aiheesta puolueet 

saivat pyytää puolueenjohtajan tai ryhmänjohtajan kautta. Debattiin saivat osallistua asianomaisella 

kokoonpanolla hallituksen edustajat sekä yksi edustaja kustakin puolueesta, joka halusi osallistua 

keskusteluun. Debattia pyytäneen puolueen edustaja sai pitää avauspuheenvuoron (kaksi minuuttia). 

Tämän jälkeen puheenvuoron sai pitää hallitus ja loput puolueet kokojärjestyksessä (kuusi minuuttia). 

Toisella puheenvuorokierroksella puheenvuoro ei saanut ylittää neljää minuuttia ja kolmannella kier-

roksella kahta minuuttia. Hallituksella oli oikeus päättää debatti.224 

Viimeinen ennen lopullista äänestystä pidetty Ruotsin jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa käsitellyt val-

tiopäivien debatti 4.12.1997 oli ajallisesti ja samalla käytettyjen puheenvuorojen määrässä pisin tässä 

tutkielmassa tarkastelluista debateista. Kyseessä oli arbetsplenum, eli lakiehdotuksesta äänestämistä 

edeltävä debatti. Etukäteen ilmoittautuneiden ensimmäisten puheenvuorojen pituutta ei ollut rajoi-

tettu, kun taas ne, jotka eivät olleet ilmoittautuneet etukäteen, saivat pitää vain neljän minuutin 

 
223 Kammarkansliet. Meddelande 1996/97:17. 25.10.1996. 
224 Kammarhandläggare Mats Carlstedtin (Centralkansliet/Kammarkansliet, Riksdagen) sähköposti tekijälle 26.11.2019. 
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puheenvuoron, hallituksen jäsenet kymmenen minuutin mittaisen. Puheenvuoronsa pitäneet osallis-

tujat saivat pitää vastauspuheenvuoron kaikille seuraaville puheenvuoroille, kuitenkin vain kaksi ku-

takin puheenvuoroa kohden à kaksi minuuttia. Myös arbetsplenumissa noudatettiin kaksintaistelume-

todia.225 

 

5.1 Hallituspuolueen edustajien puheenvuorot 

Koska Ruotsissa oli vuosina 1996–1997 sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitus, hallituksen pu-

heenvuoroissa oli enemmän yhteneväisyyttä kuin Suomen sateenkaarihallituksen puheenvuoroissa. 

Tähän vaikutti todennäköisesti myös se, että hallituksen osuudesta keskusteluun osallistumisesta vas-

tasi pitkälti valtiovarainministeri Erik Åsbrink (s). Jokaisessa debatissa hallituspuolueen edustajat 

esittivät taloudellisen perustelun, viittauksen tai väitteen noin puolessa käytetyistä puheenvuoroista: 

- 6.11.1996 20 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus kymmenessä (50%),  

- 5.6.1997 neljä puheenvuoroa, taloudellinen viittaus kahdessa (50%) ja 

- 4.12.1997 35 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus 16:ssa (46%). 

 

5.1.1    EMU-debatt marraskuussa 1996 

Hallituspuoluetta edustivat EMU-debatt -keskustelussa valtiovarainministeri Erik Åsbrinkin lisäksi 

neljä kansanedustajaa. Hallituksen käyttämien taloudellisten perustelujen analysointiin vaikutti pu-

heenvuoroihin sisältyneiden taloudellisten perustelujen, viittausten tai väitteiden vähäinen määrä, 

sillä näistä enitenkin käytettyjä oli määrällisesti vain kolme.  

Useimmin puheenvuoroissa nostettiin esiin talous- ja rahaliiton jäsenyyden myötä menetettävä raha-

poliittinen itsenäisyys (12% taloudellisista argumenteista, väitteistä tai viittauksista) 226 sekä pohdinta 

siitä, voisiko Ruotsilla olla EMU:ssa todellista vaikutusvaltaa liiton rahapolitiikkaan (12%)227. Bengt-

Ola Ryttar (s) kyseenalaisti suorin sanoin talous- ja rahaliiton tasa-arvoisen päätöksenteon todeten, 

että todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa tulisi käyttämään ainoastaan merkittävin eurooppalainen kan-

santalous Saksa. Ryttarin mukaan Saksa oli toiminut talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen pääark-

kitehtina varmistaakseen, että se voisi jatkaa olemassa olevalla rahapoliittisella linjallaan myös EMU-

jäsenenä. Ryttar epäili, että tämä useille muille EU-maille sopimaton linja tulisi vakauden lisäämisen 

sijaan vähentämään sitä. 

 
225 Ibid. 
226 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. Ronny Olander (s), 70–71; finansmi-

nister Erik Åsbrink (s), 38–39. 
227 Ibid., Olander, 70–71; Bengt-Ola Ryttar (s), 58. 
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Det är Bundesbank som har den monetära makten i Europa. Självfallet ger Bundesbank inte upp 

sin position utan har sett till att de egna intressena har tillgodosetts i Maastrichtavtalet. Det är 

alltså inte ett fungerande EMU som är styrande, utan Tysklands intresse av att bibehålla den 

tyska modellen. Jag tror att svensken i gemen kommer att ha väldigt svårt att leva med den. För 

att följa upp konvergenskraven har Tyskland lanserat stabilitetspakten, som skall garantera att den 

tyska modellen skall gälla i EMU för all framtid. Om EU köper stabilitetspakten innebär det att 

man, trots det namn som pakten har, bygger in instabilitet och motsättningar i systemet. I stället 

för att utjämna förutsättningarna – som EU ju inte har något system för – fördjupas problemen 

för de länder eller regioner som råkar illa ut. Detta skapar inte fred och stabilitet – tvärtom.228 

 

Puheenvuoroissa esiintyi myös luottamusta kelluvaan valuuttaan uskottavana vaihtoehtona (8%). Eri-

tyisesti valtiovarainministeri Åsbrink haastoi oppositiossa olevien maltillisen kokoomuksen ja libe-

raalien edustajia painottamalla kelluvan kruunun menestyksellisyyttä ja Ruotsissa vallinnutta matalaa 

inflaatiotasoa.229 Hän kiisti liberaalien esittämän väitteen siitä, että talous- ja rahaliiton ulkopuolelle 

jättäytyminen automaattisesti johtaisi inflaatiotason nousuun. Hänen mukaansa kelluvan valuutta-

kurssin avulla ylikuumentuneen talouden inflaatiotasoa voitaisiin hillitä valuuttaa uudelleen arvosta-

malla.230 Puheenvuorossa vaikuttavat sekoittuneen keskenään kiinteä valuuttakurssi talous- ja raha-

liiton ulkopuolella ja kelluva valuutta. Valtio voi aktiivisesti vaikuttaa valuuttakurssiinsa vain sen 

ollessa kiinteä, kelluvan valuutan kurssi määräytyy markkinoilla.231 Ronny Olander (s) puolestaan 

pohti puheenvuorossaan, olisivatko talous- ja rahaliitosta saatavat hyödyt suurempia kuin jäsenyyden 

seurauksena välttämättä menetettävästä rahapoliittisesta itsenäisyydestä seuraavat haitat. Lisäksi hän 

esitti kysymyksen siitä, oliko Ruotsi niin integroitunut kansainväliseen talouteen, ettei sillä olisi 

muuta vaihtoehtoa kuin liittyä talous- ja rahaliittoon.232 

Puheenvuoron käyttäjistä ainoan selkeästi Ruotsin EMU-jäsenyyttä kannattavan edustajan Axel An-

derssonin (s) mukaan talous- ja rahaliitto ja sen myötä yhteinen valuuttapolitiikka olisi paras keino 

Euroopan talouksien vakauden takaamiseksi (8%). Andersson kieltäytyi hyväksymästä, että EMU-

jäsenyyden myötä valtioilla ei olisi lainkaan tilaa kansallisen tason politiikalle.233 Pikemminkin EMU 

tarjoaisi hänen mukaansa vakaan taloudellisen pohjan kansallisten talousuudistusten toteuttami-

selle.234 Myös talous- ja rahaliiton mukanaan tuoma mahdollisuus päästä eurooppalaisen päätöksen-

teon ytimeen puhututti (8%). Axelsson uskoikin Ruotsilla olleen vaikutusmahdollisuuksia eurooppa-

laisessa päätöksenteossa vain, jos valtio liittyisi talous- ja rahaliittoon: ”Jag anser att vi i arbetarrörel-

sen – jag tillhör också den – har en möjlighet att påverka skeendet i Europa, men endast om Sverige 

 
228 Ibid., Ryttar, 58; kursivointi tekijän korostus. 
229 Ibid., Åsbrink, 33. 
230 Ibid., Åsbrink, 38–39. 
231 Mitchell et al. 2019, 141–142. 
232 Ibid., Olander, 70–71. 
233 Ibid., Axel Andersson (s), 48.  
234 Ibid., Andersson, 54. 
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är med.”235 Valtiovarainministeri Åsbrinkin näkemys ei ollut yhtä mustavalkoinen. Hän totesi, että 

Ruotsia tultaisiin jatkossakin kuuntelemaan eurooppalaisilla päätöksenteon foorumeilla, riippumatta 

maan päätöksestä EMU-jäsenyydestä.236  

Kuudentena useammin kuin kerran toistuneena keskustelunaiheena ilmenivät EMU:n lähentymiskri-

teerit (8%). Edustaja Ryttar kritisoi lähentymiskriteerejä siitä, että ne keskittyivät osallistujamaiden 

taloudellisen vahvuuden ja sopivuuteen valuuttaunionin jäseniksi sijaan lähinnä julkiseen talou-

teen.237 Hallituksen edustajat viittasivat niin ikään kahdesti talous- ja rahaliiton jäsenyyden tarjoavan 

Ruotsille myös mahdollisuuden päästä eurooppalaisen rahapoliittisen päätöksenteon ytimeen (8%). 

 

5.1.2    Debatt om Sveriges förhållande till EMU kesäkuussa 1997 

Lyhyessä 5.6.1997 järjestetyssä aktuell debatt -keskustelussa hallituspuolueen edustajista äänessä oli 

ainoastaan valtiovarainministeri Åsbrink, joka käytti neljä puheenvuoroa. Näissä esiin nostetut talou-

delliset teemat poikkesivat selkeästi EMU-debatissa esitetyistä, mutta kannan ottamisen välttäminen 

jatkui edelleen. Ääneen pohdittujen kysymysten sijaan Åsbrink puhui talous- ja rahaliittoon liittyvistä 

yleisistä kysymyksistä varsin abstraktilla tasolla. Puheenvuoroissaan hän viittasi kahdesti (40% ta-

loudellisista argumenteista, väitteistä tai viittauksista) Ruotsin hyvään taloudelliseen tilaan. Koska 

maa täytti selvästi EMU:n lähentymiskriteerit, oli Ruotsilla Åsbrinkin mukaan todellinen toiminnan-

vapaus ja jäsenyyspäätös voitaisiin tehdä taloudellisesti vahvassa asemassa.238 Åsbrink myös korosti, 

että kuluneiden vuosien talouspolitiikan tarkoituksena ei ollut ollut ainoastaan EMU-kelpoisuuden 

takaaminen, vaan Ruotsin hyvän taloudellisen tilan palauttaminen. Siten vastaavaa talouspolitiikkaa 

tultaisiin jatkamaan tulevaisuudessakin, riippumatta talous- ja rahaliiton jäsenyydestä tehtävästä pää-

töksestä.239 

Edellä kuvattujen lisäksi Åsbrink esitti kolme muuta taloudellista perustelua, viittausta tai väitettä 

(kukin 20%). Ensinnäkin, Åsbrinkin mukaan talouspolitiikalle esitettävät vaatimukset olisivat 

EMU:n ulkopuolella olleet vähintäänkin yhtä ankarat kuin liiton sisäpuolellakin.240 Toiseksi, hän 

kiisti opposition väitteet siitä, että Ruotsi menettäisi vaikutusvaltansa kansainvälisissä yhteyksissä, 

mikäli se jättäytyisi EMU:n ulkopuolelle. Åsbrink tiedusteli oppositiolta, tulisiko myös Iso-Britan-

nian pääministeri Tony Blair menettämään vaikutusvaltansa Euroopassa. Kolmanneksi ja viimeiseksi 

 
235 Ibid., Andersson, 55. 
236 Ibid., Åsbrink, 38. 
237 Ibid., Ryttar, 58. 
238 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. Åsbrink, 2.  
239 Ibid., 3. 
240 Ibid., 3. 



54 

 

hän huomautti, että Euroopan sisämarkkinoiden täydellistämisen voisi toteuttaa myös muilla keinoin 

kuin yhteisen valuutan käyttöönotolla, määrittelemättä kuitenkaan tätä vaihtoehtoa tarkemmin.241 

 

5.1.3    Debatt om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen joulukuussa 1997 

Viimeisessä valtiopäivien debatissa 4.12.1997 ennen lopullista äänestystä Ruotsin jäsenyydestä ta-

lous- ja rahaliitossa hallituspuolueen edustajista äänessä oli valtiovarainministeri Åsbrinkin lisäksi 

neljä puolueen kansanedustajaa. Yhteensä hallituspuolueen edustajat käyttivät 35 puheenvuoroa. Pu-

heenvuoroissa esitetyt taloudelliset viittaukset ja väitteet olivat saman henkisiä kuin kesäkuussa 1997 

esitetyt. Taloudellisesta näkökulmasta hallituksen selkein viesti oli vastaväitteenä oppositiolle, että 

Ruotsin talous oli hyvässä kunnossa (14% taloudellisista argumenteista, väitteistä tai viittauksista). 

Oppositiopuolueista maltillinen kokoomus käytti väitettä Ruotsin talouden rakenneongelmista perus-

teluna talous- ja rahaliittoon liittymiselle242, kun taas pääasiassa kristillisdemokraatit pitivät näitä on-

gelmia tärkeimpänä perusteluna liiton ulkopuolelle jättäytymiselle243. Hallituspuolueen edustajat ei-

vät käyttäneet Ruotsin taloudellista tilaa perusteluna hallituksen päätökselle jättäytyä talous- ja raha-

liiton ulkopuolelle. Åsbrink kritisoikin väitteitä siitä, että Ruotsin talouden rakenteelliset ongelmat 

olisivat todellinen syy olla liittymättä talous- ja rahaliittoon, sillä Ruotsia huonomassakin kunnossa 

olleet EU-maat olivat päättäneet hakea jäsenyyttä.244 Myös muut sosiaalidemokraatit pitivät opposit-

ion väitteitä kestämättöminä245: 

Det har sagts att ekonomin skulle vara ett hinder för Sveriges anslutning till EMU. Det argumen-

tet har jag mycket svårt att förstå. Sverige är sedan drygt hundra år en av världens öppnaste 

marknadsekonomier. Vi har 20–25 företag som är oerhört närvarande och framgångsrika på värl-

dens alla marknader. Vi har, med den räddningsaktion som regeringen satte in när det gäller den 

offentliga sektorns ekonomi, numera också ett väldigt gott ekonomiskt klimat i den offentliga 

sektorn. Det ekonomiska argumentet tycker jag inte finns.246 

  

Pär-Axel Sahlbergin mukaan EMU-jäsenyydessä ruotsalaisia pelotti ennen kaikkea se, ettei maan 

talous ollut vahvistunut tarpeeksi. Hän kritisoi puheenvuorossaan niin hallituksen kuin oppositionkin 

edustajia todetessaan, että tätä ei kuitenkaan haluttu myöntää, vaan talous- ja rahaliiton ulkopuolelle 

jättäytymistä perusteltiin kansalta saadun ratkaisun legitimoinnin puutteella.247 Åsbrink kiisti oppo-

sition väitteen siitä, että hallitus syyttäisi Ruotsin taloudessa toteutettavista kivuliasta uudistuksista 

 
241 Ibid., 13. 
242 Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. Lars Tobisson (m), 2, 3, 31; Sten Tolgfors (m), 

103, 104. 
243 Ibid., Birgitta Hambraeus (c), 97; Johan Lönnroth (v), 34; Mats Odell (kd), 27, 28, 29, 31, 32, 86, 87. 
244 Ibid., Åsbrink, 87. 
245 Ibid., Sören Lekberg (s), 36, 41. 
246 Ibid., Widar Andersson (s), 105; kursivointi tekijän korostus. 
247 Ibid., Pär-Axel Sahlberg (s), 111. 
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EMU-jäsenyyteen pyrkimistä. Hallitus oli Åsbrinkin mukaan puuttunut Ruotsin talouden niin sanot-

tuihin rakenneongelmiin julkisen talouden säästötoimenpiteillä, inflaation hillitsemisellä sekä palaut-

tamalla luottamuksen Ruotsin talouteen. Hän totesi, että nämä toimenpiteet olivat olleet ja tulisivat 

jatkossakin olemaan välttämättömiä, riippumatta EMU-jäsenyydestä tehtävästä päätöksestä.248 Ås-

brink korosti, että Ruotsi saattoi aidosti tehdä päätöksensä EMU:n ulkopuolelle jäämisestä, sillä se 

täytti lähentymiskriteerit. Tämä jätti hänen mukaansa Ruotsille oven auki liittyä mukaan EMU:uun, 

kun se olisi Ruotsille muuten edullisempaa.249 

Toinen hallituksen edustajien puheenvuoroissa toistunut teema muodostui mahdollisen EMU-jäse-

nyyden vaikutuksista työttömyyteen (10%). Tässäkään kysymyksessä näkemyksiä ei esitetty suoraan, 

vaan tyydyttiin pohtimaan ääneen talous- ja rahaliiton jäsenyyden vaikutuksia työttömyyteen. Ås-

brink totesi, että lähentymiskriteerit saattaisivat lyhyellä aikavälillä lisätä työttömyyttä Euroopassa, 

mutta arveli, että pidemmällä tähtäimellä matalaan inflaatiotasoon pyrkiminen koko talousalueella 

tulisi johtamaan talouskasvuun ja sen myötä pienevään työttömyyteen.250 Valtiovarainministeri kui-

tenkin linjasi, että Ruotsin työttömyystasojen laskeminen oli hallituksen tavoitteiden kärkipäässä riip-

pumatta sen suhtautumisesta talous- ja rahaliittoon.251 Puheenvuoroja käyttäneistä selkeästi eniten 

Ruotsin jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa kannattaneen Pär-Axel Sahlbergin huomautukset EMU:sta 

tarpeeksi täydellisenä ja Ruotsillekin edullisena järjestelynä nousivat kolmanneksi suurimmaksi tee-

maksi hallituksen edustajien puheenvuoroissa (7%)252. Hallituspuolueen edustajat viittasivat puheen-

vuoroissaan myös varsin usein siihen, että Ruotsin taloudella olisi odotettavissa ankarammat olot 

jättäytyessään EMU:n ulkopuolelle kuin liittyessään sen jäseneksi (7%)253. Puheenvuoroissa koros-

tettiin, ettei Ruotsilla ollut talous- ja rahaliiton ulkopuolellakaan varaa kasvattaa alijäämiään tai antaa 

inflaation nousta: ”Att stå utanför valutaunionen är ingen sinekur. Jag har sagt det många gånger, och 

jag säger det gärna en gång till: Det är inte så att vi kan kosta på oss ett större underskott eller högre 

inflation om vi står utanför valutaunionen. Det är kanske t.o.m. så att vi måste ställa ännu högre krav 

på oss själva om vi står utanför.”254 

 

 
248 Ibid., Åsbrink, 88. 
249 Ibid., Åsbrink, 52. 
250 Ibid., Åsbrink, 54. 
251 Ibid., Åsbrink, 53.  
252 Ibid., Sahlberg, 109–110. 
253 Ibid., Lekberg, 38; Sahlberg, 110; Åsbrink, 52–53. 
254 Ibid., Åsbrink, 52–53. 
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5.2 Oppositiopuolueiden edustajien puheenvuorot 

Myös Ruotsin opposition puheenvuorot Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyyttä koskevissa deba-

teissa poikkesivat mielenkiintoisella tavalla Suomen opposition puheenvuoroista, sillä Ruotsin oppo-

sitiopuolueiden näkemykset eivät olleet yhteneväisiä. Debateissa oli siten vuoropuhelua paitsi EMU:a 

kannattavien ja vastustavien opposition edustajien välillä, myös opposition ja vastentahtoisesti kysy-

mykseen kantaa ottavan hallituksen välillä. Tämän piirteen vuoksi tässä alaluvussa Ruotsin opposi-

tion käyttämiä taloudellisia perusteluja, viittauksia ja väitteitä tarkastellaan erikseen EMU-jäsenyyttä 

vastustaneiden ja kannattaneiden oppositiopuolueiden edustajien osalta. Oppositiopuolueiden edus-

tajat käyttivät puheenvuoroissaan selkeästi enemmän taloudellisia perusteluja, viittauksia ja väitteitä 

kuin hallituspuolueen edustajat, ja talous- ja rahaliiton jäsenyyttä vastustaneet hieman sitä kannatta-

neita enemmän: 

- Talous- ja rahaliiton jäsenyyttä vastustaneet puolueet (keskustapuolue, kristillisdemokraatit, 

vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue vihreät): 

o 4.11.1996 53 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus 37:ssä (70%) 

o 5.6.1997 kahdeksan puheenvuoroa, taloudellinen viittaus kahdeksassa (100%) 

o 4.12.1997 41 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus 28:ssa (68%) 

- Talous- ja rahaliiton jäsenyyttä kannattaneet puolueet (liberaalit ja maltillinen kokoomus): 

o 4.11.1996 31 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus 28:ssa (90%) 

o 5.6.1997 kuusi puheenvuoroa, taloudellinen viittaus viidessä (83%) 

o 4.12.1997 34 puheenvuoroa, taloudellinen viittaus 17:ssa (50%) 

5.2.1    EMU-debatt marraskuussa 1996 

Ensimmäisessä Ruotsin jäsenyyttä käsitelleessä valtiopäivien debatissa niissä opposition puheenvuo-

roissa, joissa vastustettiin talous- ja rahaliiton jäsenyyttä, nousi voimakkaimmin esille rahapoliittinen 

itsenäisyys (13%). Rahapoliittinen itsenäisyys käsitteenä viittaa valtion mahdollisuuteen vaikuttaa 

valuuttansa arvoon255. Kuten Suomessakin, osalle edustajista vaikutti jääneen epäselväksi, mitä raha-

poliittinen itsenäisyys tarkoittaisi, sillä kruunun kelluttamista pidettiin rahapoliittisen itsenäisyyden 

säilyttämisenä256. Tämä ilmeni myös epäsuorasti niissä puheenvuoroissa, joissa peräänkuulutettiin 

rahapoliittisen toimintavapauden ja niin sanotun valuuttapuskurin tarpeellisuutta ilman, että samalla 

 
255 Mitchell et al. 2019, 141–142. 
256 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. Holger Gustafsson (kd), 55. 
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todettaisiin sen tarkoittavan paluuta kiinteään kruunun kurssiin257. Kelluvan valuutan arvon määrit-

televät kuitenkin markkinat, eikä valtio itse.258 

EMU:a vastustavat kansanedustajat pitivät talous- ja rahaliiton suurimpana ongelmana sitä, että jäse-

nyyden myötä Ruotsin valtion taloudellinen liikkumatila kaventuisi, eikä taloudellisiin häiriötiloihin 

ja niiden seurauksiin, kuten työttömyyteen, voitaisi puuttua tarpeeksi tehokkaasti.259 Riskinä tunnis-

tettiin myös se, että talous- ja rahaliiton jäsenmaan liiton ulkopuoliset kilpailijamaat hyötyisivät mah-

dollisuudestaan heikentää valuuttakurssiaan tai sen automaattisesta heikentymisestä valuuttamarkki-

noilla taloudellisissa häiriötilanteissa.260 Kelluvan valuuttakurssin etuihin luettiin myös mahdollisuus 

tulkita sen avulla reaalitaloudellisia olosuhteita ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.261 Lisäksi men-

neisyyden kiinteän valuuttakurssin seurauksena muodostuneita taloudellisia kriisejä, kuten 1990-lu-

vun alun EMS-kriisiä, pidetiin varoittavina esimerkkeinä.262 Talous- ja rahaliiton kannattajat eivät 

pitäneet lopulliseen kiinteään valuuttakurssiin siirtymistä ylitsepääsemättömänä kysymyksenä. Pu-

heenvuoroissa kyseenalaistettiin pienen avotalouden mahdollisuus itsenäisen rahapolitiikan harjoit-

tamiseen ylipäätänsä vallitsevassa maailmantaloudessa263. Lisäksi todettiin, että paitsi menneisyyden 

kokemukset myös taloustieteellinen tutkimus vahvistivat kiinteän valuuttakurssin sopivan parhaiten 

pienelle avotaloudelle264.  

Työttömyyden kasvu talous- ja rahaliittoon liittymisen seurauksena oli toinen EMU-jäsenyyttä vas-

tustavan opposition puheenvuoroissa usein toistunut teema (11%). Valtaosa EMU:n työttömyyttä li-

säävää vaikutusta korostaneista väitteistä perustui ajatukseen siitä, että ensin EMU:n lähentymiskri-

teerit ja liiton perustamisen jälkeen vakaussopimuksen ehdot tulisivat johtamaan työttömyyden li-

sääntymiseen265. Talous- ja rahaliitossa liikkumavara työttömyyteen puuttumiseksi kaventuisi, eikä 

valtiolla olisi käytössään tarvittavia työkaluja, kuten korkotason muokkaamista.266 Työvoiman liik-

kuvuuden toteutumiseen muodostuvan talous- ja rahaliiton sisällä ei myöskään luotettu työttömyyden 

vähentämiskeinona.267 Talous- ja rahaliittoa kritisoitiin kansainvälisten suuryritysten etuja ajavana 

projektina, joka ei ottanut huomioon kansalaisten hyvinvointia.268 Lisäksi Ruotsin korkean 

 
257 Ibid., Roy Ottosson (mp), 23; Hambraeus, 50. 
258 Mitchell et al. 2019, 141–142. 
259 Ibid., Gustafsson, 55, 57; Olof Johansson (c), 9; Lönnroth, 21; Mats Odell (kd), 26, 28; Ottosson, 23; Gudrun Schyman (v), 53. 
260 Ibid., Gustafsson, 61. 
261 Ibid., Ottosson, 26. 
262 Ibid., Lönnroth, 20, 21. 
263 Ibid., Göran Lennmarker (m), 51; Tobisson, 6–7, 33, 35; Anne Wibble (lib), 15.  
264 Ibid., Wibble, 15, 49. 
265 Ibid., Gustafsson, 55; Bengt Hurtig (v), 64; Odell, 44.  
266 Ibid., Lönnroth, 18; Ottosson, 23; Schyman, 52, 54. 
267 Ibid., Marianne Samuelsson (mp), 65. 
268 Ibid., Ottosson, 24. 
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työttömyystason tunnistettiin johtuvan talouden rakenteellisista ongelmista, joiden ratkaisemisen us-

kottiin muuttuvan entistäkin vaikeammaksi, jos Ruotsi liittyisi talous- ja rahaliittoon.269 

Kolmantena keskeisenä jäsenyyttä vastustaneen opposition osan puheenvuorojen teemana oli Ruotsin 

huono taloudellinen tilanne (8%). Erityisesti kristillisdemokraatit painottivat puheenvuoroissaan 

Ruotsin talouden kärsineen lukuisista ongelmista, kuten korkeasta työttömyydestä, jäykistä työmark-

kinoista ja rakenneongelmista, joita talous- ja rahaliitto ei tulisi ratkaisemaan270. Lisäksi Ruotsin ta-

louden rakenteen huomautettiin poikkeavan liikaa muista EU-maista. Holger Gustafsson totesi, että 

”vi tror att det är livsfarligt, att det är att spela hasard med svensk ekonomi, att sätta på sig en tvångs-

tröja så att man tvingas att göra detta under svåra förhållanden. Det är bättre att ta den tid på sig som 

man behöver, rätta till missförhållandena och därefter göra en ny bedömning om det då är lämpligt 

att gå in i EMU.”271 EMU-jäsenyyttä kuvattiin tiukkana pakkopaitana, jonka otteessa olisi mahdo-

tonta tehdä tarvittavia taloudellisia reformeja.272 Seurauksena olisi tällöin pahimmillaan kyvyttömyys 

selviytyä maan taloutta kohtaavista häiriöistä273. Lisäksi EMU-jäsenyyden uskottiin tulevan vaikeut-

tamaan ruotsalaisen hyvinvointivaltion ylläpitämistä (8%), sillä vakaussopimuksen taloudelle asetta-

mat tiukat ehdot rajoittaisivat valtion mahdollisuuksia tukea kansalaisia274. Talous- ja rahaliiton vas-

tustajat vetosivat puheenvuoroissaan usein myös taloustietelijöiden näkemyksiin EMU:sta epäedulli-

sena Ruotsille (7%)275.  

Talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannattajat eivät kiistäneet Ruotsin talouden ongelmia, mutta lähes-

tyivät niitä eri näkökulmasta. Heidän mukaansa EMU:n lähentymiskriteerien täyttämiseen pyrkimi-

nen oli ennen kaikkea hyvää talouspolitiikkaa, joka johtaisi taloudellisen tilanteen tervehtymiseen.276 

Toisaalta uskottiin, että Ruotsin tarvitsemia rakenneuudistuksia olisi helpompi toteuttaa talous- ja 

rahaliiton jäsenenä.277 Keskeisimpänä talous- ja rahaliiton jäsenyyttä tukeneena perusteena pidettiin-

kin työttömyyden vähentymistä (9%)278, jonka perusteluihin kytkeytyivät myös muut talous- ja raha-

liiton kannattajien keskeisimmät taloudelliset viittaukset: talous- ja rahaliiton ulkopuolella Ruotsin 

taloudella olisi entistäkin vaikeampaa (8%)279 ja EMU:ssa inflaatio (7%)280 sekä korkotaso (5%) 

 
269 Ibid., Johansson, 9; Odell, 28. 
270 Ibid., Odell, 28, 44, 47; Gustafsson, 55–56, 61. 
271 Ibid., Gustafsson, 57. 
272 Ibid., Odell, 26–27; Johansson, 45.  
273 Ibid., Odell, 28. 
274 Ibid., Hurtig, 63; Lönnroth, 18; Odell, 26; Ottosson, 24, 41; Schyman, 52, 54. 
275 Esim. ibid., Lönnroth, 21; Ottosson, 22; Odell 26, 28. 
276 Ibid., Tolgfors, 63, 64; Wibble, 19.  
277 Ibid., Tobisson, 7; Tolgfors, 69. 
278 Ibid., Lennmarker, 49, 53, 57; Tobisson, 6; Tolgfors, 59; Wibble, 13–14, 14, 19, 24. 
279 Ibid., Tobisson, 6–7, 7, 7–8, 16, 19; Tolgfors, 59–60, 69–70; Wibble, 15, 33, 39. 
280 Ibid., Lennmarker, 49, 51, 53, 57; Tolgfors, 59; Wibble, 38, 39. 
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pysyisivät matalalla281 ja valuuttakurssiriski sekä -spekulaatioiden mahdollisuus vähenisivät (6%)282. 

EMU:n kannattajien mukaan nämä talous- ja rahaliiton jäsenyyden mukanaan tuomat hyödyt johtai-

sivat paitsi investointien kasvuun myös Ruotsin talouskasvuun, mikä lisäisi työllisyyttä283. Toisaalta 

puheenvuoroissa myös varoiteltiin siitä, että talous- ja rahaliiton ulkopuolisissa taloudellisesti anka-

rammissa olosuhteissa työttömyyden taso tulisi kasvamaan entisestään284. Perusteluna käytettiin 

myös sitä, että menneisyyden kokemukset niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa olivat osoitta-

neet, että kiinteä rahan arvo, eli vakaa valuutta, mahdollisti matalan työttömyystason.285  

 

5.2.2    Debatt om Sveriges förhållande till EMU kesäkuussa 1997 

Kesäkuussa 1997 pidetyssä lyhyessä debatissa Ruotsin suhteesta talous- ja rahaliittoon opposition 

käyttämät taloudelliset perustelut, väitteet ja viittaukset olivat muuttuneet niin EMU:n vastustajien 

kuin puolustajienkin leirissä. EMU-jäsenyyttä vastustettiin vetoamalla useimmin jäsenyyden myötä 

aiheutuvaan työttömyyden kasvuun (14%)286. Perusteluina käytettiin myös korkotason nousua 

EMU:n myötä lähemmäs EU-jäsenmaiden keskiarvoa (11%)287, OVA-teorian kriteerien huonoa täyt-

tymistä Euroopassa ja sen myötä epäsymmetristen häiriöiden todennäköisyyttä (8%)288 sekä ja hy-

vinvointivaltion ylläpitämisen vaikeutumista (8%)289. Myös rahapoliittisen itsenäisyyden menettä-

mistä pidettiin puheenvuoroissa ongelmallisena (11%)290.   

Hyvinvointivaltion rahoittamisen vaikeutumista talous- ja rahaliiton oloissa sekä epäoikeudenmukai-

suuden lisääntymistä sen seurauksena, ettei valtion alijäämää enää EMU:ssa saisi taantumankaan ai-

kana kasvattaa, pidettiin kasvavan työttömyyden lisäksi erityisen ongelmallisena.291  

De som förlorar på den ekonomiska politik som i dag förs inom EU:s medlemsländer, som man 

har tänkt grundlagsfästa i EMU, är just vanliga människor. Det är vanliga människor som drabbas 

av arbetslöshet, nedskärningar i de sociala försäkringssystemen, som blir utan vård och omsorg 

som skall göra det möjligt för dem att ha ett arbete. De är förlorarna. Vilka som vinner ser vi. 

Förmögenheterna växer. Klyftorna blir större.292 

 

 
281 Ibid., Tobisson, 7–8, 12, 33, 35; Tolgfors, 61; Wibble, 14, 39. 
282 Ibid., Lennmarker, 53; Tobisson, 7–8, 33; Tolgfors, 59, 61; Wibble, 13–14; 14. 
283 Ibid., Lennmarker, 53; Tolgfors, 59; Wibble, 13–14, 14. 
284 Ibid., Wibble, 19, 24. 
285 Ibid., Lennmarker, 49, 53, 57. 
286 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. Johansson, 5; Odell, 11–12, 12; Schyman, 9, 

16. 
287 Ibid., Johansson, 6; Ottosson, 10.  
288 Ibid., Johansson, 5, 6. 
289 Ibid., Johansson, 5; Schyman, 9, 16 
290 Ibid., Johansson, 5; Odell, 12; Ottosson, 17. 
291 Ibid., Johansson, 5; Schyman, 9, 16.  
292 Ibid., Schyman, 16. 
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Talous- ja rahaliiton vastustajat eivät uskoneet EMU-jäsenyyden myöskään laskevan korkoja, sillä 

kruunun viimeaikaista vahvistumista ja korkotason laskua pidettiin merkkinä markkinoiden Ruotsin 

nykyiselle talouspolitiikalle antamasta tuesta293. Roy Ottosson (mp) uskoi Ruotsin korkotason pikem-

minkin tulevan nousemaan EMU-jäsenyyden myötä294. Hän totesi myös elinkeinoelämän huolen kor-

kotason noususta seurauksena Ruotsin jättäytymiselle talous- ja rahaliiton ulkopuolelle johtuneen en-

nen kaikkea siitä, että EMU-jäsenyyttä vastustavat vasemmistolaiset olivat aikoneet kasvattaa talous-

arvion alijäämää ja inflaatiota295. Olof Johansson (c) myös huomautti, etteivät pienet ja keskisuuret 

yritykset tulisi saamaan EMU:sta matalan korkotason hyötyä, sillä liian suuressa ja heterogeenisessä 

talous- ja rahaliitossa korkotaso olisi pidettävä korkealla yhteisvaluutan vahvistamiseksi296. Johans-

son muistutti lisäksi siitä, kuinka huonosti Eurooppa täytti OVA-teorian mukaiset kriteerit, minkä 

seurauksena herkkyys epäsymmetrisille häiriöille tulisi kasvamaan. Hän kiinnitti erityistä huomiota 

Euroopan unionin itälaajennuksen aiheuttamaan alueen talouden heterogeenisyyden lisääntymi-

seen.297 

Koska tämä Ruotsin suhdetta talous- ja rahaliittoon käsitellyt debatti 5.6.1997 järjestettiin jäsenyyttä 

kannattavan maltillisen kokoomuksen aloitteesta, oli erityisen mielenkiintoista huomata muutoksia 

EMU-jäsenyyttä puoltavissa perusteluissa. Edellisen debatin merkittävimmistä perusteluista samassa 

määrin viitattiin ainoastaan korkotason laskuun (12%)298, minkä todisteena esitettiin Suomen korko-

tason laskua seurauksena Lipposen hallituksen selkeälle myönteiselle linjaukselle suhteessa EMU-

jäsenyyteen299. Keskeisimpänä kokonaisuutena puheenvuoroissa nousi esiin se, että talous- ja raha-

liitto paitsi eliminoisi valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden mahdollisuuden myös toisi mukanaan 

vakaan valuutan hyödyt (20%). Maltillisen kokoomuksen ja liberaalien edustajat Lars Tobisson (m) 

ja Anne Wibble (lib) lähinnä totesivat nämä seuraukset ilmiselvinä ilman enempiä perusteluja300. 

Tämä on varsin mielenkiintoinen havainto, sillä keskusteluhetkellä Ruotsin kruunu kellui, eikä siten 

ollut merkittävän valuuttakurssispekulaation uhan kohteena. Toisena merkittävänä taloudellisena pe-

rusteluna Ruotsin EMU-jäsenyydelle esitettiin sen tarjoama vaikutusmahdollisuus Euroopan rahapo-

litiikkaan (16%).  

  

 
293 Ibid., Johansson, 6; Ottosson, 10.  
294 Ibid., Ottosson, 10. 
295 Ibid., Ottosson, 10. 
296 Ibid., Johansson, 6. 
297 Ibid., Johansson, 6.  
298 Ibid., Tobisson, 3, 14, 19.  
299 Ibid., Tobisson, 3. 
300 Ibid., Tobisson, 3, 19; Wibble, 15. 
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Det allra viktigaste, bortsett från lägre boendekostnader och fler jobb, bättre villkor för småföretag 

och sämre villkor för valutaspekulanter, är ju att Sverige därmed skulle få mer makt och inflytande 

över den europeiska framtiden, över centralbanken, över dess penningpolitik, över hela EU:s 

framtida utveckling. Därför säger Folkpartiet ja till EMU.301 

 

Lars Tobissonin (m) mukaan talous- ja rahaliitto oli pienen eurooppalaisen reunavaltion ainoa mah-

dollisuus päästä vaikuttamaan talouspolitiikkaan olemassa olevilla kansainvälisillä finanssimarkki-

noilla.302 Ruotsin mahdollisimman varhaista EMU-jäsenyyttä pidettiin erityisen tärkeänä siksi, että 

maa pääsisi vaikuttamaan Euroopan keskuspankin virkamieskunnan rekrytointiin.303 Vaikutusmah-

dollisuuksien lisääntymisen lisäksi EMU-jäsenyyden uskottiin lisäävän Ruotsin talouden uskotta-

vuutta kansainvälisissä yhteyksissä (12%).304 Talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannattavuutta perus-

teltiin lisäksi muistuttamalla pienten ja keskisuurten yritysten saamista eduista (12%).305 

 

5.2.3    Debatt om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen joulukuussa 1997 

Työttömyyden kasvu EMU-jäsenyyden seurauksena oli edelleen opposition jäsenyyttä vastustavan 

osan eniten käsittelemä teema (20%) viimeisessä valtiopäivien debatissa ennen lopullista äänestystä 

Ruotsin jäsenyydestä talous- ja rahaliitossa. Keskustelu noudatti pitkälti aiemmissa debateissa toteu-

tunutta uraa, minkä lisäksi Mats Odell analysoi juurisyyn ruotsalaisten negatiiviseen suhtautumiseen 

EMU-jäsenyyttä kohtaan olleen maan korkeassa työttömyystasossa306. Tässä debatissa Ruotsin talou-

den huono tila nousi kuten vuotta aikaisemmin järjestetyssä EMU-debatissa toiseksi merkittäväksi 

taloudelliseksi keskustelunaiheeksi (9%). Ongelma tiivistyi talouden rakenteellisiin ongelmiin, joi-

den ratkaisemattomuus esti edustajien mukaan EMU-jäsenyyden: ” Nu krävs det att vi tar tag i struk-

turåtgärderna. Innan vi har gjort det kan vi inte gå med i EMU.”307 Yhtä lailla jo aiemmin keskuste-

lussa voimakkaasti mukana olleet teemat, optimaalisen valuutta-alueen kriteerien täyttyminen sekä 

epäsymmetristen häiriöiden todennäköisyyden lisääntyminen (9%)308, kelluva valuutta yhteisvaluut-

taa parempana vaihtoehtona (7%)309, korkotason nousu EMU-jäsenyyden seurauksena (7%)310 sekä 

rahapoliittisen itsenäisyyden menettämisen korkea hinta (7%)311 palasivat jäsenyyttä vastustaneiden 

edustajien puheenvuorojen kärkiaiheiksi. 

 
301 Ibid., Wibble, 8. 
302 Ibid., Tobisson, 4. 
303 Ibid., Tobisson, 4, 19. 
304 Ibid., Tobisson, 4; Wibble, 7.  
305 Ibid., Tobisson, 19; Wibble, 8.  
306 Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. Odell, 29. 
307 Ibid., Lönnroth, 34. 
308 Ibid., Per-Ola Eriksson (c), 6; Odell, 28; Ottosson, 23, 23–24, 44, 45,   
309 Ibid., P. O. Eriksson, 6, 7; Peter Eriksson (mp), 99; Odell, 28–29; Ottosson, 24. 
310 Ibid., P.O. Eriksson, 7, 14–15; Lönnroth, 17–18, 20; Odell, 31, 35; Ottosson, 24, 25. 
311 Ibid., P.O. Eriksson, 6, 7; Hambraeus, 97; Odell, 28; Ottosson, 23–24, 24. 
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Talous- ja rahaliiton kannattajat keskittyivät puheenvuoroissaan korostamaan EMU-jäsenyyden hyö-

tyjä valuuttakurssiriskin sekä -spekulaatioiden mahdollisuuden vähenemisen (13%) sekä talouden 

yleisen vakauden lisääntymisen myötä (11%).312 Erityisesti Carl B. Hamilton (lib) totesi useaan ot-

teeseen talous- ja rahaliiton tulevan lisäämään alueen vakautta, ja että sen ulkopuolelle jääminen olisi 

merkittävä riski Ruotsin taloudelle313. Hamilton viittasi Suomen linjaan EMU-kysymyksessä totea-

malla, että ”det som den finska regeringen ser som det viktigaste ekonomiska argumentet för Finlands 

inträde i EMU är just att man vill undvika att hamna i en instabil ekonomisk situation”314. Hamilton 

kritisoi hallitusta siitä, ettei se ollut kykeneväinen näkemään Ruotsin taloutta merkittävästi muistutta-

van Suomen EMU-jäsenyyttä kohti etenevän linjan etuja huomauttamalla: ”Det som är sanning för 

Finland, för den finska regeringen, för finska företag och för finska löntagare gäller tydligen inte för 

Sverige. Fan tro’t, som Rellingen sade.”315 Talous- ja rahaliiton kannattajien puheenvuoroissa tois-

tuivat lisäksi EMU:n korkotasoa laskeva (10%)316 ja työllisyyttä lisäävä vaikutus (7%)317 sekä jäse-

nyyden tarjoama mahdollisuus päästä eurooppalaisen rahapoliittisen päätöksenteon ytimeen (6%)318.  

 

5.3 Hallituksen ja opposition välinen dialogi ja perustelujen vertailu 

Ruotsin valtiopäivien talous- ja rahaliiton jäsenyydestä käymään keskusteluun vaikutti merkittävästi 

asetelma, jossa yhden puolueen muodostama hallitus ei ottanut suoraan kantaa kysymykseen ja op-

positiossa oli varsin tasaväkisellä jakaumalla jäsenyyttä kannattavia ja sitä vastustavia edustajia. De-

batteja sävytti voimakkaasti oppositiopuolueiden edustajien turhautuminen siihen, etteivät hallitus-

puolueen edustajat, eikä ennen kaikkea valtiovarainministeri Åsbrink, suostuneet sanomaan kan-

taansa suoraan, vaan tyytyivät punnitsemaan talous- ja rahaliiton hyötyjä ja haittoja sekä jäsenyyden 

mahdollisia seurauksia. Näin ollen voimakkaimmat väittelyt siitä, tulisiko Ruotsin hakea EMU-jäse-

nyyttä, käytiin oppositiossa jäsenyyttä kannattaneiden maltillisen kokoomuksen ja liberaalien sekä 

sitä vastustaneiden keskustapuolueen, ympäristöpuolue vihreiden, kristillisdemokraattien ja vasem-

mistopuolueen välillä. Koska päätäntävalta kysymyksessä oli kuitenkin vähemmistöhallituksella, 

jonka pääasiallisena tukena oppositiossa oli Ruotsin EMU-jäsenyyttä vastustava keskustapuolue, yrit-

tivät muut oppositiopuolueet hyvin painokkaasti ja toistuvin kysymyksin pakottaa hallituksen 

 
312 Ibid., Carl B. Hamilton (lib), 10, 10–11, 11, 14, 15, 20, 99; Tobisson, 2. 
313 Ibid., Hamilton, 10, 11, 14.  
314 Ibid., Hamilton, 11. 
315 Ibid., Hamilton, 14. 
316 Ibid., Hamilton, 10, 11, 11–12, 15, 16, 19; Tobisson, 1, 2, 3, 85; Tolgfors, 102. 
317 Ibid., Margit Gennser (m), 109; Hamilton, 11, 12; Tolgfors, 102. 
318 Ibid., Hamilton, 10; Tobisson, 2, 84; Tolgfors, 103. 
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edustajat osaksi todellista keskustelua kysymyksestä.319 Opposition keskinäisellä väittelyllä ei siten 

ollut ainakaan kovin suoraviivaista vaikutusta Ruotsin päätökseen EMU-jäsenyydestä.  

Ensimmäisessä tarkastellussa debatissa, marraskuun 1996 erillisessä EMU-debatt -keskustelussa, hal-

litus ei ottanut kantaa suuntaan eikä toiseen siitä, tulisiko Ruotsin hakea jäsenyyttä talous- ja rahalii-

tossa. Puheenvuoroissa taloudelliset viittaukset olivat pääasiassa kysymysten muodossa, ja mahdol-

lista jäsenyyttä pohdittiin sekä hyötyjen että haittojen näkökulmasta. Eniten käsitellyt teemat, raha-

poliittisen itsenäisyyden menettämisen merkitys, kuinka suuren todellisen päätäntävallan Ruotsi voisi 

EMU-jäsenenä saada eurooppalaiseen rahapolitiikkaan sekä pohdinta kelluvassa valuutassa pitäyty-

misestä, olivat pitkälti ääneen ajattelua EMU-jäsenyyden mahdollisista seurauksista. Samassa deba-

tissa oppositiopuolueiden edustajat eivät hallituksen tapaan pohtineet talous- ja rahaliiton mahdollisia 

seurauksia Ruotsille, vaan olivat jo selkeästi muodostaneet kantansa tuoden niitä puheenvuoroissaan 

selkeästi esille. Mahdollisesti tämän takia opposition edustajien puheenvuoroissa eniten toistuneet 

teemat myös poikkesivat hallituksen edustajien puheenvuorojen taloudellisista viittauksista. Jäse-

nyyttä vastustanut osa oppositiosta otti kantaa EMU-jäsenyyden myötä menetettävän rahapoliittisen 

itsenäisyyden liian korkeaan hintaan suhteessa saavutettaviin hyötyihin, työttömyyden nykyiseen 

korkeaan tasoon ja sen todennäköiseen lisääntymiseen entisestään EMU-jäsenenä sekä Ruotsin ta-

louden heikkoon tilaan ja sen vähäisiin kehittymismahdollisuuksiin talous- ja rahaliiton tiukkojen 

sääntöjen otteessa. Heidän puheenvuoroissaan tukeuduttiin usein taloustieteelliseen tutkimukseen. 

EMU-jäsenyyden kannattajat korostivat talous- ja rahaliiton työllisyyttä kasvattavaa vaikutusta, liiton 

ulkopuolella vallitsevia entistäkin vaikeampia olosuhteita, matalan inflaatiotason hyötyjä, sekä kor-

kotason laskua ja devalvaatiokierteestä irrottautumista. Todellista debattia ei hallituksen ja opposition 

edustajien välille päässyt syntymään, ainoastaan opposition eri puolueiden välille jossain määrin.  

Kesäkuussa 1997 pidetyssä maltillisen kokoomuksen aloitteesta järjestetyssä EMU:a koskeneessa de-

batissa hallituksen kannanottamisen vältteleminen jatkui. Valtiovarainministeri Åsbrink tyytyi totea-

maan, että Ruotsilla oli aito valinnanmahdollisuus tehdessään päätöstään talous- ja rahaliiton jäse-

nyydestä, sillä maan talous täytti EMU:n lähentymiskriteerit kirkkaasti. Åsbrinkin mukaan Ruotsilla 

tulisi kuitenkin olemaan taloudellisesti vähintään yhtä hankalaa talous- ja rahaliiton ulkopuolelle jät-

täytyessään kuin siihen liittyessään, Ruotsi ei tulisi menettämään vaikutusvaltaansa kansainvälisillä 

päätöksentekofoorumeilla, vaikka se jättäytyisi EMU:n ulkopuolelle Lisäksi Åsbrin korosti, että Eu-

roopan sisämarkkinoiden täydellistäminen olisi mahdollista toteuttaa myös ilman yhteisvaluuttaa. 

 
319 Esim. Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. Lönnroth, 18; Ottosson, 23; To-

bisson, 1, 6, 7–8, 33; Wibble, 15, 38, 39; Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. Ottosson, 

11; Schyman, 16; Tobisson, 14; Wibble, 8; Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. Hamil-

ton, 55; Odell, 29; Tobisson, 4, 84, 85. 
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Jäsenyyttä vastustaneen opposition osan puheenvuoroissa toistuivat edelleen voimakkaasti työttö-

myys ja pienemmällä painoarvolla rahapoliittisen itsenäisyyden menettämisen kielteiset seuraukset. 

Uusia teemoja olivat hyvinvointivaltion ylläpidon vaikeutuminen talous- ja rahaliiton sääntöjä nou-

datettaessa, korkotason nousu eurooppalaiseen keskiarvoon sekä Euroopan OVA-kriteerien huono 

täyttyminen ja sen seurauksena lisääntyvä epäsymmetristen häiriöiden riski. Jäsenyyttä kannattaneet 

pitivät erinomaisena, että valuuttakurssiriskin sekä -spekulaatioiden mahdollisuudet eliminoituisivat 

EMU:n myötä, Ruotsi pääsisi vaikuttamaan eurooppalaiseen rahapolitiikkaan ja talous saisi enemmän 

uskottavuutta, korkotaso tulisi laskemaan ja pienten sekä keskisuurten yritysten kansainvälinen toi-

minta helpottuisi. Tässä kesäkuun 1997 debatissa hallituksen ja opposition puheenvuorojen teemat 

kohtasivat vielä edellistäkin heikommin. Keskustelu vaikutti väkinäiseltä, erityisesti EMU-jäsenyy-

den kannattajien ponnettomana yrityksenä vakuuttaa muut talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannatta-

vuudesta.  

EMU-jäsenyysäänestystä edeltäneessä arbetsplenumissa joulukuussa 1997 hallituksen edustajien pu-

heenvuoroissa oli kaksi selkeää teemaa: sen toteaminen, ettei Ruotsin talouden kunto ollut syynä jät-

täytymiselle talous- ja rahaliiton ulkopuolelle, mutta toisaalta myös se, että maan olisi ensin keskityt-

tävä korkean työttömyystasonsa laskemiseen ennen kuin se voisi liittyä EMU:uun. Talous- ja rahalii-

ton jäsenyyttä vastustaneen opposition osan puheenvuoroissa työttömyys sai vieläkin suuremman 

painoarvon, ja yhtä ponnekkaasti se väitti Ruotsin talouden olevan liian huonossa kunnossa EMU-

jäsenyyttä varten.  Jäsenyyden kannattajat puolestaan korostivat talous- ja rahaliiton etuja, valuutta-

kurssiriskien ja -spekulaatioiden poistumista, talouden yleistä vakautta, matalampaa korkotasoa, työl-

lisyyden kasvua sekä mahdollisuutta vaikuttaa eurooppalaiseen rahapolitiikkaan. Vaikka temaatti-

sesti tässä viimeisessä debatissa hallituksen ja jäsenyyttä vastustaneen opposition osan puheenvuo-

roissa esiintyneet taloudelliset aiheet olivat lähimpänä toisiaan, oli hallitus edelleen hyvin irrallaan 

debatista. Hallituksen edustajien puheenvuoroissa korostui, ettei hallituksen päätös jättäytyä tois-

taiseksi EMU:n ulkopuolelle tarkoittanut, etteikö jäsenyyttä voisi myöhemmin hakea, ja että Ruotsilla 

olisi edelleen käytettävissään kaikki mahdollisuudet punnita itselleen paras mahdollinen vaihtoehto 

myös tulevaisuudessa. On siis vaikea määritellä hallituksen edustajien todellista kantaa siihen, oliko 

talous- ja rahaliitto Ruotsin kannalta edullinen ratkaisu. Debatissa korostui hallituksen halu päästä 

pois päätöksentekotilanteesta säilyttäen kuitenkin samalla mahdollisuuden muuttaa linjaansa tulevai-

suudessa. Oppositiolla puolestaan oli hyvin selvät näkemykset siitä, tuliko Ruotsin lainkaan hakea 

talous- ja rahaliiton jäsenyyttä. Tämän vuoksi loppuvaikutelmaksi ei jää se, että hallitus olisi päätöstä 

tehdessään todella linjannut kokonaisuutena, miten Ruotsin tulisi suhtautua EMU-jäsenyyden talou-

dellisiin seurauksiin, vaan linjanveto siirrettiin tulevaisuuteen.  
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6 Suomen ja Ruotsin kansanedustajien käyttämien taloudellisten peruste-

lujen tarkastelu 

Tutkimuksen tuloksia on tarkoituksenmukaisinta peilata tutkimuksen alussa asetettuihin tutkimusky-

symyksiin ja pohtia kysymyksiin mahdollisesti saatuja vastauksia. Ensinnäkin tavoitteena oli tarkas-

tella, mitä taloudellisia perusteluja, väitteitä ja viittauksia suomalaiset ja ruotsalaiset kansanedustajat 

käyttivät perustellessaan kantaansa maan EMU-jäsenyydestä keskeisimmissä parlamentaarisissa kes-

kusteluissa. Lisäksi esitettiin kysymys siitä, poikkesivatko käytetyt argumentit hallituspuolueiden ja 

opposition välillä sekä tarkasteltujen maiden kesken.  

Talous- ja rahaliiton jäsenyys on kysymys, johon liittyvät näkemykset eivät kummassakaan tarkas-

tellussa maassa jakautuneet suoraviivaisesti hallituksen ja opposition välille. Tämän vuoksi Suomen 

ja Ruotsin parlamentaarisia keskusteluja tarkasteltaessa ja taloudellisia perusteluja, viittauksia ja väit-

teitä analysoitaessa on ohitettava perinteinen ”hallitus vs. oppositio” -asetelma. Suomessa hallitus oli 

kummassakin tässä tutkielmassa tarkastellussa eduskuntakeskustelussa pääosin Suomen EMU-jäse-

nyyden kannalla, kun taas oppositio yksittäisiä edustajia lukuun ottamatta vastusti jäsenyyttä. Ruotsin 

sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus ei ottanut tarkastelluissa keskusteluissa kantaa siihen, 

mitä EMU-jäsenyyden suhteen kannattaisi tehdä, ja lopulta päätti, ettei Ruotsi liittyisi talous- ja ra-

haliiton jäseneksi ensimmäisten joukossa, jättäen kuitenkin mahdollisuuden jäsenyyteen tulevaisuu-

dessa edelleen avoimeksi. Ruotsin oppositio oli kahtiajakautunut ja kumpikin, talous- ja rahaliittoa 

vastustanut ja kannattanut puoli, oli omasta näkemyksestään varma. Tämän vuoksi Suomen hallituk-

sen esittämiä perusteluja peilataan seuraavassa pääosin Ruotsin EMU-jäsenyyttä kannattaneeseen op-

position osaan, kun taas Suomen opposition perusteluja tarkastellaan suhteessa Ruotsin EMU-jäse-

nyyttä vastustaneeseen opposition osaan.  

 

6.1 Yhteenveto käydyistä valtiopäiväkeskusteluista 

Seuraavassa tarkastellaan ensiksi Suomen ja Ruotsin valtiopäiväkeskusteluja heti talous- ja rahalii-

tosta hallituksen toimeksiannosta teetettyjen selvitysten julkaisun jälkeen, Suomessa 20.–21.5.1997 

ja Ruotsissa 6.11.1996 sekä 5.6.1997. Ruotsin kesäkuussa 1997 pidetty debatti päätettiin käsitellä 

tässä yhteydessä, koska keskustelun aikaan Ruotsin hallitus ei ollut vielä tehnyt päätöstä maan EMU-

jäsenyydestä ja ainakin teoriassa päätökseen lienee ollut mahdollista vielä vaikuttaa. Näissä keskus-

teluissa talous- ja rahaliiton jäsenyyttä puoltaneet taloudelliset argumentit, väitteet ja viittaukset poik-

kesivat maiden välillä huomattavasti toisistaan. Yhteistä kansanedustajien puheenvuoroissa oli sen 

korostaminen, että talous- ja rahaliiton jäsenyyden myötä valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden 
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mahdollisuus tulisivat pienentymään, kuten kahdesta edellisestä luvusta käy ilmi. Ruotsissa EMU-

jäsenyyttä kannattanut osa oppositiosta korosti puheenvuoroissaan talous- ja rahaliiton heidän käsi-

tyksensä mukaan tuottamia hyötyjä, korko- ja inflaatiotason laskua, myönteistä vaikutusta ruotsalais-

ten työllisyystasoon sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa tehostavia etuja. Jäsenyyden 

myötä saavutettaviin hyötyihin luettiin myös abstraktimpia seurauksia, kuten ruotsalaisten pääsy eu-

rooppalaisen rahapolitiikan päätöksenteon ytimeen, Ruotsin talouden uskottavuuden lisääntyminen 

globaalitaloudessa sekä uskomus siitä, että talous- ja rahaliiton ulkopuolella Ruotsin talous tulisi koh-

taamaan enemmän haasteita kuin liittymällä sen jäseneksi.320  

Ruotsalaisten EMU-kannattajien puheenvuoroihin verrattuna Suomen hallituksen edustajien puheissa 

oli enemmän epävarmuutta ja mahdollisten seurauksien punnitsemista, vaikka hallituksen johto, pää-

ministeri Lipponen ja valtiovarainministeri Niinistö, suhtautuivatkin avoimen myönteisesti Suomen 

jäsenyyteen talous- ja rahaliitossa. Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa viitattiin eniten 

talous- ja rahaliiton jäsenyyden myötä tarvittaviin palkkajoustoihin ja pohdittiin taloudellisten pus-

kureiden rakentamista, joiden avulla palkkajoustoilta voitaisiin välttyä. Keskustelua käytiin myös 

muodostumassa olevan valuuttaunionin soveltuvuudesta optimaaliseksi valuutta-alueeksi OVA-teo-

rian kriteerien valossa sekä mahdollisten epäsymmetristen häiriöiden ilmenemisen todennäköisyy-

destä, mutta myös EMU:n mahdollisesti Suomen työllisyysastetta laskevasta ja talouden vakautta 

lisäävästä vaikutuksesta. Vaikka kaikki hallituspuolueidenkaan edustajat eivät vielä olleet täysin va-

kuuttuneita talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannatettavuudesta, ja monet edustajat vielä pohtivat 

omaa kantaansa kysymykseen, ilmaistiin puheenvuoroissa, että EMU:lla olisi enemmän taloudellisia 

etuja kuin haittoja. Useasta kysymyksestä, kuten esimerkiksi palkkajoustojen tarvetta ehkäisevien 

puskureiden kattavuudesta, ei oltu vielä vakuuttuneita, ja toimenpiteitä peräänkuulutettiin, ennen kuin 

Suomi olisi todellisuudessa niin sanotusti ”EMU-valmis”. Tätä käsitystä vahvistaa myös havainto 

hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa toistuneesta toteamuksesta siitä, että Suomen talouden 

ongelmat olisivat riippumattomia talous- ja rahaliiton jäsenyydestä, eikä niihin vetoaminen siten olisi 

todellinen peruste Suomen jäsenyydelle tai sitoutumattomuudelle.321  

Toisistaan poikkeavia EMU-jäsenyyden perusteluja Suomen ja Ruotsin kansanedustajien kesken se-

littänee se, että Ruotsissa talous- ja rahaliittoa ehdottomasti kannattaneet muodostivat noin 40% maan 

oppositiosta, kun hallituksella ja sitä oppositiosta tukeneella keskustapuolueella oli yhteenlaskettuna 

enemmistö valtiopäivillä322. Koska Ruotsin hallitus oli kannastaan epävarma, tai ei ainakaan ilmaissut 

 
320 Katso tutkielman luvut 5.2.1 ja 5.2.2. 
321 Katso tutkielman luku 4.1.1. 
322 Statistiska centralbyrån. Riksdagsval – erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973–2018. http://www.scb.se/me0104 Lu-

ettu 3.1.2020. 

http://www.scb.se/me0104
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sitä suoraan, ei uskottavaa oppositiopolitiikkaa voinut harjoittaa samanlaisella neutraalilla kysymyk-

sen pohtimisella eri näkökohdista kuten Suomessa. Lisäksi Ruotsin hallituksen nimittämä asiantunti-

jatyöryhmä totesi kuukautta ennen 6.11.1996 pidettyä EMU-debatt -keskustelua julkaistussa Calm-

forsrapportenissa, että Ruotsin ei sen näkemyksen mukaan tulisi hakea talous- ja rahaliiton jäsenyyttä, 

ainakaan ensimmäisten maiden joukossa323. EMU:n mahdollisesti mukanaan tuomien konkreettisten 

hyötyjen korostaminen valtiopäivillä käydyissä keskusteluissa vaikuttaa ymmärrettävältä keinolta 

pyrkiä vastustamaan asiantuntijatyöryhmän selvityksessä esitettyä johtopäätöstä.  

Suomessa hallituksen asettamalle EMU-asiantuntijatyöryhmälle ei ollut annettu tehtäväksi neuvoa 

hallitusta talous- ja rahaliiton jäsenyyttä koskevassa kysymyksessä, ja työryhmän loppuraportissa 

keskityttiinkin EMU:n tarkasteluun eri puolilta324. Tämä ratkaisu antoi siten myös hallituspuolueiden 

edustajille vielä tilaa EMU-kysymyksen mahdollisten seurausten ääneen ajattelulle, vaikka hallitus 

selvästi suhtautui talous- ja rahaliiton jäsenyyteen myönteisesti325. Hallituksen ei ollut vielä tarpeen 

voimakkaasti korostaa, miksi EMU-jäsenyyttä tulisi hakea, ja pohdiskelevalla keskustelutavalla saa-

tettiin pyrkiä myös kasvattamaan kansalaisten luottamusta siihen, että ratkaisu Suomen mahdollisesta 

jäsenyydestä tehtäisiin harkiten ja perusteellisesti. Tässä suhteessa Suomen ja Ruotsin hallituksen 

taloudellinen retoriikka maan EMU-jäsenyyttä koskien oli prosessin ensi vaiheessa samankaltainen, 

vaikka Ruotsin hallitus vältti koko prosessin ajan kaikin keinoin kantansa ilmaisemista kysymyk-

sessä. Erityisesti kesäkuussa 1997 pidetyssä debatissa hallitusta yksin edustanut valtiovarainministeri 

Åsbrink jätti puheenvuoroissaan oven auki niin Ruotsin EMU-jäsenyydelle kuin talous- ja rahaliiton 

ulkopuolelle jättäytymisellekin toteamalla Ruotsin talouden olleen erinomaisessa kunnossa päätök-

sentekoa varten, tilanteen tulevan olemaan Ruotsin taloudelle lähes samankaltainen EMU:n sisä- ja 

ulkopuolella sekä vakuuttamalla, että talous- ja rahaliiton ulkopuolellakin Ruotsilla olisi kansainvä-

lisessä päätöksenteossa vaikutusvaltaa326. 

Varsinaista äänestystä maan jäsenyydestä talous- ja rahaliitossa edeltäneissä parlamenttikeskuste-

luissa, Ruotsissa 4.12.1997 ja Suomessa 14.–16.4.1998, jäsenyyttä puoltaneissa perusteluissa oli 

aiempaa enemmän yhteistä. Edelleen sekä Suomen hallitus että Ruotsin EMU-jäsenyyttä kannattanut 

osa oppositiosta korostivat talous- ja rahaliiton johtavan valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden mah-

dollisuuden vähentymiseen, mutta myös työllisyystason nousuun. Jäsenyyden myötävaikutus talou-

den vakaustason parantumiseen toistui kummassakin maassa. Suomessa kysymys mahdollisesti tule-

vaisuudessa tarvittavista palkkajoustoista ja niiden ehkäisemisestä säilytti edelleen painoarvonsa 

 
323 Finansdepartementet 1996. 
324 EMU-asiantuntijatyöryhmä 1997. 
325 Katso tutkielman luku 4.1. 
326 Katso tutkielman luku 5.1.2. 
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keskustelussa, mutta puheenvuoroissa korostui vakuuttelu siitä, että tarvittavat puskurit olivat kun-

nossa, eivätkä palkkajoustot tulisi merkittävästi heikentämään kansalaisten hyvinvointia. Lisäksi 

Suomessa oli tässä vaiheessa usein esitettävänä taloudellisena perusteluna EMU-jäsenyydelle Ruot-

sissa jo aiemmassa vaiheessa toistunut väite siitä, että Suomen kaltaisella taloudella olisi vähintäänkin 

yhtä vaikeaa, ellei vaikeampaa talous- ja rahaliiton ulkopuolella kuin sen jäsenenä. Suomen hallitus 

myös osallistui edelleen varsin paljon keskusteluun opposition suurimmasta huolenaiheesta, Euroo-

pan huonosta soveltumisesta valuutta-alueeksi ja epäsymmetristen häiriöiden lisääntymisestä, tosin 

vakuutellen, ettei ongelma ollut niin suuri kuin oppositio antoi ymmärtää.  Ruotsissa EMU-jäsenyyttä 

perustelleissa väitteissä muutoksia oli vähemmän, sillä puheenvuoroissa korostettiin vielä juuri ennen 

äänestystä talous- ja rahaliiton korkotasoa laskevaa vaikutusta, sekä Ruotsin mahdollisuutta päästä 

eurooppalaisen rahapoliittisen päätöksenteon ytimeen.327  

Tässä vaiheessa parlamentaarista päätöksentekoprosessia Suomen hallituksen poliittinen linja oli en-

tisestään kirkastunut, eikä puheenvuoroissa enää ollut sijaa talous- ja rahaliiton jäsenyyden mahdol-

listen seurauksien hyötyjen ja haittojen punnitsemiselle. Puheenvuoroissa keskityttiin EMU-jäsenyy-

den keskeisimpiin oletettuihin hyötyihin, kuten laman jäljiltä vielä korkealla olleen työttömyystason 

laskemiseen, yritysten etuihin sekä 1990-luvun alussa erityisesti vaivanneiden valuuttakurssiriskin ja 

-spekulaatioiden mahdollisuuden poistumiseen.328 Mielenkiintoinen havainto on, että Ruotsissa 

EMU-jäsenyyden kannattajat korostivat suomalaisia kollegoitaan voimakkaammin talous- ja rahalii-

ton myötä saavutettavissa olevaa päätöksentekovaltaa eurooppalaisen tason rahapolitiikassa. Suomen 

EMU-ratkaisua käsitelleissä aiemmissa tutkimuksissa on korostettu erityisesti Suomen hallituksen 

halua päästä Euroopan päätöksentekopöytiin.329 Kuitenkin Ruotsiin verrattuna Suomen EMU-jäse-

nyyden kannattajilla oli tässä tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella esittää enemmän konk-

reettisia taloudellisia perusteluja jäsenyydelle.  

Jäsenyyttä talous- ja rahaliitossa myös vastustettiin Suomen oppositiossa painottaen eri perusteluja 

kuin Ruotsin opposition toisessa osassa heti talous- ja rahaliitosta teetettyjen selvitysten julkaisun 

jälkeisissä keskusteluissa, Suomessa 20.–21.5.1997 ja Ruotsissa 6.11.1996 sekä 5.6.1997. Suomen 

oppositio muodosti selkeän vastavoiman hallituksen myönteiselle suhtautumiselle EMU-jäsenyyttä 

kohtaan, ja oppositiolla oli siten enemmän mahdollisuuksia ottaa voimakkaasti kantaa kysymykseen. 

Oppositiopuolueiden jäsenten joukossa vaikutti silmämääräisesti olleen vähemmän kantaansa epäröi-

neitä kuin hallituksessa, mutta oppositionkin puheenvuoroissa myönnettiin, että talous- ja rahaliitolla 

 
327 Katso tutkielman luvut 4.2.2 ja 5.2.3. 
328 Katso tutkielman luku 4.1.2. 
329 Mäkelä 2014, 89–93; Novack 2002, 125, 127.  
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saattaisi olla myös joitakin myönteisiä vaikutuksia Suomen taloudelle.330 Ruotsissa EMU-jäsenyyttä 

vastustanut opposition osa toi näkemyksensä esiin yhtä voimakkaasti kuin EMU-jäsenyyttä kannat-

tanutkin osa, sillä sen tärkeimpänä vastapelaajana oli hallitus, joka ei suostunut ottamaan kysymyk-

seen kantaa.331 Yhteistä talous- ja rahaliiton jäsenyyden vastustajien puheenvuoroissa talous- ja raha-

liitosta teetettyjen selvitysten julkaisun jälkeen käydyissä keskusteluissa Suomessa 20.–21.5.1997 ja 

Ruotsissa 6.11.1996 sekä 5.6.1997 olivat viittaukset talous- ja rahaliiton jo ennestään korkeaa työttö-

myyden tasoa kasvattavaan vaikutukseen ja rahapoliittisesta itsenäisyydestä aiheutuvien hyötyjen 

liian pieneen määrään suhteessa muodostuviin haittoihin sekä Suomessa lisäksi erikseen korostettuun 

kelluvaan valuuttaan yhteisvaluuttaa parempana vaihtoehtona. Erityisesti Suomessa, mutta myös 

Ruotsin lyhyimmässä kesäkuun 1997 keskustelussa, nostettiin esiin se, että muodostumassa ollut Eu-

roopan valuutta-alue täytti optimaalisen valuutta-alueen kriteerit vain välttävästi, minkä seurauksena 

epäsymmetristen häiriöiden todennäköisyys tulisi talous- ja rahaliiton jäsenenä kasvamaan samalla 

kun valtiolla olisi aiempaa vähemmän keinoja käytettävissään niiden ratkaisemiseen.332  

Suomessa mahdollinen tarve palkkajoustoille yhteisvaluutan myötä puhututti yhtä lailla oppositiota 

kuin hallitustakin; oppositio piti palkkajoustoja erityisen epäreiluina ja niitä torjumaan suunniteltuja 

taloudellisia puskureita riittämättöminä333. Ruotsissa vastaavanlaista keskustelua palkkajoustoista ei 

EMU-jäsenyyttä vastustaneidenkaan puheenvuoroissa käyty, vaan painoarvoa saivat Ruotsin huono 

taloudellinen tilanne, joka ei väitteiden mukaan mahdollistanut EMU-jäsenyyden tiukkoihin sääntöi-

hin sopeutumista, sekä hyvinvointivaltion rahoittamisen vaikeutuminen samasta syystä. Erityisesti 

Ruotsin ensimmäisessä, 6.11.1996 järjestetyssä debatissa EMU-jäsenyyttä vastustaneet tukeutuivat 

huomattavan usein taloustietelijöiden näkemyksiin ja tutkimustuloksiin. Lisäksi perusteluina käytet-

tiin Ruotsin matalan korkotason nousua muiden EMU-jäsenmaiden tason keskiarvoa vastaavalle ta-

solle sekä sitä, ettei jäsenyys talous- ja rahaliitossa tulisi ratkaisemaan Ruotsin talouden todellisia 

ongelmia vaan pikemminkin vaikeuttamaan niiden ratkaisemista.334  

Jäsenyyttä vastustaneet taloudelliset perustelut, viittaukset ja väitteet olivat pitkälti samanlaiset var-

sinaista äänestystä maan jäsenyydestä talous- ja rahaliitossa edeltäneissä valtiopäiväkeskusteluissa, 

Ruotsissa 4.12.1997 ja Suomessa 14.–16.4.1998. Kummassakin maassa EMU-jäsenyyttä vastustanut 

oppositio keskittyi Euroopan huonoon soveltumiseen optimaaliseksi valuutta-alueeksi ja tämän seu-

rauksena yleistyviin talouden epäsymmetrisisin häiriöihin, työttömyyden määrän kasvuun talous- ja 

 
330 Katso tutkielman luku 4.2.1. 
331 Katso tutkielman luvut 5.2.1 ja 5.2.2. 
332 Katso tutkielman luvut 4.2.1 sekä 5.2.1 ja 5.2.2. 
333 Katso tutkielman luvut 4.1.1 ja 4.2.1. 
334 Katso tutkielman luvut 5.2.1 ja 5.2.2. 
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rahaliitossa sekä siihen, että rahapoliittisesta itsenäisyydestä luopumisesta olisi enemmän haittaa kuin 

hyötyä. Suomessa oppositio keskittyi edelleen tulevaisuudessa tarvittaviin palkkajoustoihin ja niiden 

ehkäisemiseksi tarvittavien taloudellisten puskureiden riittämättömyyteen sekä siihen, että hyvin-

vointivaltion ylläpitäminen muuttuisi EMU-olosuhteissa aiempaa vaikeammaksi. Hyvinvointivaltion 

keskeinen asema osana sekä suomalaista että ruotsalaista yhteiskuntaa oli selkeästi havaittavissa 

EMU-jäsenyyttä vastustaneiden edustajien puheenvuoroissa, joissa kannettiin huolta järjestelmän ra-

hoittamisesta, jos talous- ja rahaliitossa valtion taloutta rajaisivat tiukat ehdot. Lisäksi Ruotsissa 

EMU-jäsenyyden vastustajien yleisenä väitteenä oli talous- ja rahaliiton jäsenyyden estävä Ruotsin 

liian huono taloudellinen tilanne.335  

Tässä vaiheessa kysymyksen parlamentaarista käsittelyprosessia talous- ja rahaliiton jäsenyyttä vas-

tustaville edustajille niin Suomessa kuin Ruotsissakin oli selvää, mikä lopputulos pian käytävässä 

äänestyksessä maan EMU-jäsenyydestä tulisi olemaan. Siten kansanedustajien puheenvuoroissa ei 

liene enää ollut tavoitteena kanssaedustajien vakuuttaminen oman kannan oikeellisuudesta, vaan pi-

kemminkin oman selustan varmistaminen sen suhteen, että talous- ja rahaliiton vastustaminen ja syyt 

sille tulisivat kirjatuiksi tulevaisuudessa käytävää poliittista taistelua varten. Tästä näkökulmasta tar-

kasteltuna on mielenkiintoista, että Suomessa EMU-jäsenyyttä vastustavat eivät vedonneet merkittä-

vissä määrin taloustieteilijöiden näkemyksiin talous- ja rahaliiton kannatettavuudesta, vaikka siihen 

olisi ollut hyvä tilaisuus. Ruotsissakaan EMU:n vastustajat eivät kesäkuun 1996 debatin tapaan ve-

donneet tutkimustuloksiin336, mutta syynä tälle saattaa olla, että maan hallitus oli päätynyt – ainakin 

toistaiseksi – heidän kantansa mukaiseen ratkaisuun. Olisi voinut kuitenkin olettaa, että opposition 

EMU-jäsenyyttä vastustanut osa olisi halunnut korostaa tutkijoiden kautta tai tutkimustulosten avulla 

sitä, ettei jäsenyys talous- ja rahaliitossa tulisi olemaan sen kannattavampaa myöskään lähitulevai-

suudessa, mille hallitus päätti jättää oven auki.  

Ruotsin hallituksen edustajien puheenvuoroissaan käyttämiä taloudellisia perusteluja, viittauksia ja 

väitteitä tarkastellessa ilmeistä oli niiden tarkoitushakuinen neutraalius. Ensimmäisessä debatissa 

6.11.1996 hallituksen toimeenpanema työryhmä oli julkaissut raporttinsa, ja antanut hallitukselle suo-

situksen olla hakematta talous- ja rahaliiton jäsenyyttä ainakaan ensimmäisten maiden joukossa. 

Tästä huolimatta hallituksen edustajien ja valtiovarainministerin puheenvuoroissa taloudelliset viit-

taukset olivat lähinnä kysymysmuotoisia, ja niissä ajateltiin ääneen, mitä jollekin Ruotsin talouden 

tai yhteiskunnan osalle tulisi käymään, jos liityttäisiin talous- ja rahaliittoon, ja toisaalta jos jättäy-

dyttäisiin sen ulkopuolelle. Vain yhden hallituksen edustajan, Axel Anderssonin, puheenvuoroista oli 

 
335 Katso tutkielman luvut 4.2.2 ja 5.2.3. 
336 Katso tutkielman luvut 5.2.2 ja 5.2.3. 
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pääteltävissä hänen myönteinen EMU-kantansa. Muuten puheenvuoroissa oli hämmentävän tasapuo-

lisesti käsitelty kummankin ratkaisuvaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.337  

Kahdessa myöhemmässä debatissa, 5.6.1997 ja 4.12.1997, hallituksen edustajien puheenvuoroissa 

käytetyt taloudelliset perustelut, viittaukset ja väitteet eivät olleet enää kysymysten muodossa, vaan 

sen sijaan toteamuksina, jotka jättivät tulevaisuutta ajatellen kaikki vaihtoehdot edelleen auki. Kes-

keisimpänä taloudellisena viittauksena kummassakin debatissa oli toteamus Ruotsin talouden hyvästä 

kunnosta mahdollistamassa haluttaessa maan jäsenyyden talous- ja rahaliitossa.338 Tämä toteamus oli 

suoraan ristiriidassa Calmforsrapportenissa esitettyyn havaintoon Ruotsin talouden rakenneongel-

mista sekä työmarkkinoiden jäykkyydestä339, sekä EMU-jäsenyyttä vastustaneen opposition väittei-

siin Ruotsin liian korkeasta työttömyyden tasosta, jotta talous- ja rahaliittoon voitaisiin liittyä340. Hal-

lituksen puheenvuoroissa maan talouden hyvällä tilalla perusteltiin sitä, että Ruotsilla olisi mahdolli-

suus tehdä ”aito päätös”, ilman että talous rajoittaisi sitä341. Viittaukset siihen, että niin talous- ja 

rahaliiton sisä- kuin ulkopuolellakin olisi harjoitettava tiukkaa talouspolitiikkaa ja että Ruotsilla olisi 

joka tapauksessa mahdollisuus vaikuttaa kansainväliseen talouspoliittiseen päätöksentekoon342, vai-

kuttivat yrityksiltä pienentää käsillä olevan kysymyksen merkitystä. Oppositiossa osa sekä EMU-

jäsenyyden kannattajista että vastustajista viittasi liitosta tehtävään päätökseen 1900-luvun tai vähin-

täänkin ”aikamme” merkittävimpänä talouspoliittisena päätöksenä343. Ratkaisun välttelemistä perus-

tellakseen hallituksen oli retoriikassaan korostettava, että ratkaisun tekeminen juuri nyt ei olisi vält-

tämätöntä, ja tässä hyödynnettiin myös taloudellisia perusteluja, vaikka keskeisin hallituksen esittämä 

perustelu toistaiseksi EMU:n ulkopuolelle jättäytymiselle oli kansalaisten tuen puute344. Tähän nar-

ratiiviin sopi hyvin valtiovarainministeri Åsbrinkin 5.6.1997 esittämä toteamus siitä, ettei eurooppa-

laisen yhteisvaluutan perustaminen ollut ainoa keino EU:n sisämarkkina-alueen täydellistämiseksi345. 

Äänestystä edeltäneessä debatissa hallituksen talous- ja rahaliiton puolustaminen ”tarpeeksi täydelli-

senä” vastauksena EMU-jäsenyyttä vastustaneiden OVA-teoriaan pohjaamalle kritiikille346 puoles-

taan antoi viitteen siitä, että hallituksessa olisi todellisuudessa kannatettu Ruotsin EMU-jäsenyyttä, 

mutta minkä muut poliittiset syyt hautasivat lopulta alleen.  

 
337 Katso tutkielman luku 5.1.1.  
338 Katso tutkielman luvut 5.1.2 ja 5.1.3. 
339 Finansdepartementet 1996, 229–230. 
340 Katso tutkielman luvut 5.2.2 ja 5.2.3. 
341 Katso tutkielman luku 5.2.3. 
342 Katso tutkielman luku 5.2.3. 
343 Esim. Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. P. O. Eriksson, 5; Fredrik Reinfeldt (m), 

92. 
344 Ibid., Lekberg, 37; Åsbrink, 51, 52, 86, 90, 95. 
345 Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. Åsbrink, 13. 
346 Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. Sahlberg, 109–110. 
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Tässä luvussa tarkastellut havainnot voidaan tiivistää seuraavasti: 

1. Sekä Suomessa että Ruotsissa talous- ja rahaliiton vaikutukset työttömyystasoon saivat mer-

kittävästi huomiota. Maiden keskusteluteemojen suurin eroavaisuus koski palkkajoustoja ja 

niiden ehkäisyä. Teemaa käsiteltiin Suomessa kaikkien osapuolten puheenvuoroissa jokai-

sessa tarkastellussa täysistunnossa, Ruotsissa ei juurikaan. 

2. Sekä Suomessa että Ruotsissa EMU-jäsenyyden vastustajat keskittyivät kannattajia voimak-

kaammin kysymyksen taloudellisiin ydinkohtiin. 

3. Suomessa myös EMU:n kannatettavuudelle esitettiin suhteessa enemmän taloudellisia perus-

teluja kuin Ruotsissa, jossa puolestaan korostettiin Suomea enemmän talous- ja rahaliiton jä-

senyyden avulla saavutettavissa olevia vaikutusmahdollisuuksia kansainväliseen rahapoliitti-

seen päätöksentekoon. 

Seuraavissa kahdessa asetelmassa on koottuna ensin Suomen ja toiseksi Ruotsin hallituksen ja oppo-

sition edustajien puheenvuoroissaan eniten käyttämät taloudelliset perustelut, viittaukset ja väitteet 

talous- ja rahaliiton jäsenyyttä koskevissa parlamentaarisissa keskusteluissa. 

 

 

 

Hallitus Oppositio

palkkajoustot ja puskurit, OVA-kriteerien täyttyminen ja epäsymmetriset häiriöt, 
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selonteosta 20.–21.5.1997 valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen, haitat hyötyjä suuremmat,

Suomen talouden ongelmat riippumattomia EMU:sta, palkkajoustot ja puskurit,

työttömyyden mahdollinen kasvu, työttömyyden kasvu,

vakauden lisääntyminen kelluva valuutta parempi

EMU:n ulkopuolella vaikeampaa, OVA-kriteerien täyttyminen ja epäsymmetriset häiriöt, 

Äänestystä edeltänyt valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen, palkkajoustot ja puskurit,

keskustelu EMU-jäsenyydestä palkkajoustot ja puskurit, rahapoliittisesta itsenäisyydestä luopumisessa

14.–16.4.1998 vakauden lisääntyminen, haitat hyötyjä suuremmat,

OVA-kriteerien täyttyminen ja epäsymmetriset häiriöt, hyvinvointivaltion ylläpitämisen vaikeutuminen,

työllisyyden kasvu työttömyyden kasvu
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Kuten aiemmasta tutkimuksesta käy ilmi, syy Ruotsin hallituksen vastentahtoisuudelle tehdä linjan-

veto EMU-kysymyksessä oli pitkälti poliittinen – EMU-jäsenyydeltä puuttui kansalaisten tuki, ei-

vätkä EU-jäsenyyden ensimmäiset vuodet olleet vakuuttaneet ruotsalaisia integraation hyödyistä.347 

Sosiaalidemokraatit olivat EMU-jäsenyyden käsittelyn aikaan pohtineet vähintäänkin oman puolueen 

mahdollisuutta jatkaa vallassa, jos se ajaisi väkipakolla läpi kansalaisten vastustaman jäsenyyden ta-

lous- ja rahaliitossa. Päätös olisi kulminoitunut juuri hallituspuolueen julkisuuskuvaan, mikä olisi 

ollut omiaan lisäämään oppositiossa olevien niin EMU-jäsenyyden kannattajien kuin vastustajienkin 

kannatusta. Ruotsin hallituksen linjaan EMU-jäsenyyskysymyksessä on myös vaikuttanut paitsi par-

lamentin myös sosiaalidemokraattisen puolueen sisäiset tekijät. Koska Perssonin vähemmistöhallitus 

tarvitsi päätöksissään tukea oppositiosta, oli sen ratkaisuissaan punnittava ennen kaikkea päätukijansa 

keskustapuolueen kantaa. Sosiaalidemokraattien sisäiset erimielisyydet EU-jäsenyydestä348 ja sen 

myötä myös EMU-jäsenyydestä varmasti hankaloittivat selkeän kannanoton tekemistä kysymyk-

sessä. Puolueen yhtenäisyyden säilyttämiseksi lienee ollut kannattavaa välttää jyrkkää valintaa ta-

lous- ja rahaliittoon liittymisestä tai sen ulkopuolelle jättäytymisestä, varsinkin, kun liiton ulkopuo-

lelle jättäytymiselle löytyi varteenotettavia perusteluja niin Calmforsrapportenissa kuin ennen kaik-

kea kansalaisten mielipiteissäkin.  Lopullisen päätöksen tekemättä jättäminen takasi myös keskusta-

puolueen tuen säilymisen, minkä hallituksen EMU-jäsenyyden kannattaminen olisi todennäköisesti 

 
347  Höjelid 1999, 93, 99; Novack 2002, 153–154. 
348 Hadenius 2003, 217–218. 
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hyvinvointivaltion ylläpitämisen lisääntyminen, 
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Ruotsin hyvä taloudellinen tilanne, työttömyyden kasvu, valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden
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korkotason nousu, ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa

rahapoliittinen itsenäisyys
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evännyt. Tämä valinta olisi edellyttänyt tuen hakemista keskustapuolueen sijaan porvaripuolueilta, 

mikä puolestaan olisi muuttanut hallituksen toimintakykyä ja suunnitelmia myös muissa, talous- ja 

rahaliittoon liittymättömissä kysymyksissä. Näin ollen myös yhden puolueen muodostaman hallituk-

sen johtamassa Ruotsissa päätös talous- ja rahaliiton jäsenyydestä on ollut keskeinen pelinappula po-

litiikan kokonaisuudessa, joka vaikutti olennaisesti muuhun hallituksen politiikkaan ja tavoitteisiin. 

Onkin mielenkiintoista pohtia, miten Ruotsin päätös EMU-jäsenyydestä olisi mahdollisesti muuttu-

nut, mikäli sosiaalidemokraateilla olisi ollut enemmistö parlamentissa. 

Suomen hallituksella tilanne oli toinen, sillä koalitiohallituksessa kaikki viisi puoluetta tulisivat kan-

tamaan EMU-jäsenyyttä koskevassa päätöksenteossa seurauksien poliittisen hinnan. EMU-jäsenyyttä 

koskeneessa päätöksenteossa tämä suomalaisen politiikan piirre saattoi estää Ruotsin kaltaisen ”pat-

titilanteen” syntymisen, sillä yksikään puolue ei kantanut päätöksestä yksin vastuuta. Toisaalta koa-

litiohallituksessa kompromissien tekemisen rooli korostuu huomattavasti vain yhden puolueen muo-

dostamaa hallitusta voimakkaammin, ja EMU-jäsenyys vaikuttikin olleen Suomen hallituspuolueiden 

välinen kauppatavara. Pysymällä EMU-jäsenyyttä kannattaneessa hallituksessa varsinkin pienemmät 

puolueet vasemmistoliitto, vihreä liitto ja ruotsalainen kansanpuolue saattoivat onnistua ajamaan läpi 

heille itselleen merkityksellisiä uudistuksia.349  

Toisaalta Ruotsin hallituksen puheenvuoroissa korostui myös demokraattisen legitimiteetin rooli – 

kansalaisten tuen puuttumista pidettiin merkittävästi ongelmallisempana Ruotsin valtiopäivillä kuin 

Suomen eduskunnassa. Tässä taustavaikuttimena olivat todennäköisesti paitsi ruotsalaisen ja suoma-

laisen yhteiskunnan ja kulttuurin eroavaisuudet, myös toisistaan poikkeava politiikan kulttuuri. 

Vaikka kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna 1990-luvun Suomi ja Ruotsi näyttäytyivät hyvin saman-

kaltaisina valtioina erityisesti yhteisen historian ja varhaisen instituutiorakenteen muovaamina, lä-

hempi tarkastelu paljastaa eroavaisuuksia. Novackin mukaan 1800-luvun ja erityisesti 1900-luvun 

tapahtumat – sisällissota, perustuslain laatiminen sekä presidentin valinta valtiopäämieheksi aiempien 

kuninkaiden ja tsaarien tilalle – muokkasivat suomalaista päätöksentekokulttuuria voimakkaan hie-

rarkkiseksi. Kylmän sodan aikana Ruotsin poliittisessa päätöksenteossa vallitsi vilkas keskustelukult-

tuuri, kun taas Suomessa oli totuttu päätöksenteon suoraviivaisempaan hierarkkiseen toteutukseen. 

Novack korostaa lisäksi, etteivät ruotsalaiset tarvinneet EU-jäsenyyttä vahvistamaan identiteettiään 

länsieurooppalaisena valtiona, toisin kuin suomalaiset.350 

 

 
349 Jungar 2000, 260; Tuokko Katja, From Left to West: The position of Vasemmistoliitto on European Integration in 1990–1998. 

2012, pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos.  
350 Novack 2002, 92, 113, 137–138. 
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Taloudellisten perustelujen, viittausten ja väitteiden hyödyntämisen taustalla olivat Suomen ja Ruot-

sin hallituksessa todennäköisesti eri syyt, mikä selittäisi niiden olennaisen poikkeamisen toisistaan 

tilanteessa, jossa maiden taloudet muistuttivat merkittävästi toisiaan. Suomessa talous- ja rahaliiton 

jäseneksi liittymiselle oli painavia poliittisia syitä, joihin lukeutuu aiemman tutkimuksen perusteella 

muun muassa turvallisuuspolitiikka muuttuvassa maailmanpoliittisessa tilanteessa351. Tähän viitattiin 

myös suoraan hallituksen eduskunnalle 20.5.1997 antamassa niin sanotussa EMU-selonteossa Ta-

lous- ja rahaliitto – Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko352. Koska kyseessä oli kuiten-

kin pohjimmiltaan talouspoliittinen kysymys, ja taloudellisilla argumenteilla on perinteisesti niin sa-

nottuja pehmeitä arvoja voimakkaampi vaikutusvalta poliittisissa kysymyksissä, on myönteisen 

EMU-kannan taloudellinen perustelu entisestään tukenut hankkeen edistämistä. Tämän vuoksi halli-

tuksen argumentaatio erityisesti ennen äänestystä järjestetyissä täysistunnoissa, joissa peloteltiin 

EMU:n ulkopuolella odottavilla vaikeilla olosuhteilla ja muistutettiin liiton työllisyyttä kasvattavista 

ja valuuttakurssiin liittyvää epävarmuutta vähentävistä vaikutuksista353, sopi hallituksen agendaan. 

Ruotsin hallituksen tavoitteiden saavuttamisen tueksi taloudellisista perusteluista, viittauksista ja 

väitteistä ei ollut, ja siksi ne on ilmeisesti täytynyt häivyttää mahdollisuuksien mukaan pois. Opposi-

tion edustajien puheenvuorojen taloudellisten perustelujen, viittausten ja väitteiden samansuuntaisuus 

suomalaisten kollegoiden puheenvuorojen kanssa antaa viitteitä siitä, että keskeisimpiä taloudellisia 

syitä liiton ulkopuolelle jäämiselle on pohjimmiltaan pidetty naapurimaissa samankaltaisena, vaikka 

painotuksissa on toki ollutkin eroja.  

6.2 Taloudellisten perustelujen osuus puheenvuoroissa 

Talous- ja rahaliiton jäsenyydestä käydyissä keskusteluissa taloudellisia perusteluja, viittauksia ja 

väitteitä sisältäneiden puheenvuorojen määrä vaihteli sekä Suomen että Ruotsin valtiopäiväkeskuste-

luissa yllättävän paljon, ottaen huomioon aiheen voimakkaan talouspoliittisen luonteen. Tämä ha-

vainto kuitenkin vahvistaa aiempien tutkimuksien päätelmää siitä, että talous- ja rahaliitto oli paitsi 

taloudellinen myös voimakkaasti poliittinen kysymys. Tässä tutkielmassa tehtyjen taloudellisia kes-

kusteluteemoja koskevien havaintojen laskeminen ja niiden suhteellisten osuuksien laskeminen käy-

dyn parlamentaarisen keskustelun kokonaisuudesta ei ole täysin ongelmatonta. Keskustelun osa-alu-

eiden todellisten painoarvojen selvittämiseksi olisi keskustelut tullut luokitella kokonaisuutena, 

kaikki teemat huomioon ottaen. Tutkimuksessa tehdyistä havainnoista voidaan kuitenkin saada 

 
351 Tiihonen 2014, 23, 28, 40–41, 46–47, 54. 
352 Valtioneuvoston Emu-selonteko eduskunnalle 20.5.1997, VNS 4/1997, 7–10. 
353 Katso tutkielman luku 4.1.2. 
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viitteellistä taustatietoa keskustelujen luonteesta sekä niiden muutoksista taloudellisen sisällön mää-

rän osalta päätöksentekoprosessin edetessä.  

Seuraavissa kahdessa taulukossa on esitetty Suomen hallituksen ja opposition, sekä Ruotsin hallituk-

sen ja EMU-jäsenyyttä kannattaneen ja vastustaneen opposition osan edustajien esittämien puheen-

vuorojen lukumäärä ja niiden osuus kaikista pidetyistä puheenvuoroista. Lisäksi taulukoissa esitetään 

se puheenvuorojen määrä, joka sisälsi taloudellisen perustelun, viittauksen tai väitteen, ja näiden 

osuuden kaikista pidetyistä puheenvuoroista.  

Taulukko 1 Suomen hallitus- ja oppositiopuolueiden taloudellisia perusteluja sisältäneet puheenvuorot 

   

Lähteet: Vp 1997. Pöytäkirjat 63/1997 vp. 20.5.1997 ja 64/1997 vp. 21.5.1997 sekä Vp 1998. Pöytäkirjat 44/1998 vp. 

14.4.1998, 45/1998 vp. 15.4.1998 ja 46/1998 vp. 16.4.1998. 

 

  

20.–21.5.1997

Puheenvuorot Osuus Taloustieteellistä 

sisältöä

Osuus

Hallitus 156 61 % 99 63 %

Oppositio 101 39 % 51 50 %

Yhteensä 257 100 % 150 58 %

14.–16.4.1998

Hallitus 142 59 % 107 75 %

Oppositio 100 41 % 73 73 %

Yhteensä 242 100 % 180 74 %

SUOMI
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Taulukko 2 Ruotsin hallituksen ja oppositiopuolueiden edustajien taloudellisia perusteluja sisältäneet puheen-

vuorot 

    

Lähteet: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996, Riksmöte 1996–1997. 

Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997 sekä Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Ar-

betsplenum 4.12.1997. 

Kokonaisuudessaan taloudellisia perusteluja, viittauksia ja väitteitä sisältäneiden puheenvuorojen 

osuus kaikista puheenvuoroista kehittyi Suomessa ja Ruotsissa toistensa peilikuvana. Suomessa tou-

kokuussa 1997 järjestetyissä täysistunnoissa taloudellista sisältöä oli 58% puheenvuoroista, ja EMU-

jäsenyyttä kannattanut hallitus (63%) viittasi aiheeseen selkeästi oppositiota (50%) useammin. Ennen 

jäsenyydestä pidettyä äänestystä huhtikuussa 1998 taloudellisia viittauksia sisältäneiden puheenvuo-

rojen osuus oli huomattavasti korkeampi, 74%, ja hallitus (75%) sekä oppositio (73%) käyttivät viit-

tauksia suhteessa yhtä paljon. Keskustelu ennen lopullista äänestystä oli siten havaintojen lukumäärän 

perusteella kokonaisvaltaisesti talouspainotteisempaa – vuonna 1998 täysistunnoissa ei enää pohdittu 

samassa määrin kysymyksen käsittelyprosessia tai juridisia puolia kuin vuotta aiemmin. Tästä voita-

neen päätellä, että päätöksenteon lähestyessä keskustelu painottui asiakysymykseen ja siksi taloudel-

lisen sisällön määrä puheenvuoroissa lisääntyi. Keskustelu vaikuttaa taloudellisen viittauksen sisäl-

täneiden puheenvuorojen osuuden perusteella tällöin olleen myös temaattisesti tasapainoinen halli-

tuksen ja opposition välillä huhtikuussa 1997. 

Ruotsissa puolestaan taloudellisen viittauksen sisältäneiden puheenvuorojen osuus keskusteluissa 

vaihteli, sillä marraskuun 1996 debatissa puheenvuoroista 72% sisälsi taloudellisen perustelun, viit-

tauksen tai väitteen, kesäkuun 1997 debatissa 83% ja joulukuun 1997 debatissa vain 55%. Kesäkuussa 

1996 järjestetyn debatin puheenvuoroja tarkasteltaessa on otettava huomioon sen kahdesta muusta 

6.11.1996

Puheenvuorot Osuus Taloustieteellistä 

sisältöä

Osuus

Hallitus 20 19 % 10 50 %

Oppositio – kannattajat 31 30 % 28 90 %

Oppositio – vastustajat 53 51 % 37 70 %

Yhteensä 104 100 % 75 72 %

5.6.1997

Hallitus 4 22 % 2 50 %

Oppositio – kannattajat 6 33 % 5 83 %

Oppositio – vastustajat 8 44 % 8 100 %

Yhteensä 18 100 % 15 83 %

4.12.1997

Hallitus 35 32 % 16 46 %

Oppositio – kannattajat 34 31 % 17 50 %

Oppositio – vastustajat 41 37 % 28 68 %

Yhteensä 110 100 % 61 55 %

RUOTSI
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debatista poikkeava luonne ja huomattavasti vähäisempi käytettyjen puheenvuorojen määrä. Tämän 

perusteella on tarkoituksenmukaisempaa keskittyä puheenvuorojen osuuksien muutoksiin marras-

kuussa 1996 ja joulukuussa 1997 pidettyjen debattien välillä. Hallituksen puheenvuoroissa taloudel-

lista sisältöä oli kaikkein vähiten (6.11.1997 50%; 4.12.1998 47%). Tämän havainnon voidaan osal-

taan katsoa tukevan sekä tässä tutkielmassa että aiemmassa tutkimuksessa saatua käsitystä Ruotsin 

hallituksen haluttomuudesta ottaa suoraan kantaa maan EMU-jäsenyyskysymykseen. Ruotsin talous- 

ja rahaliiton ulkopuolelle jäämistä ainakin toistaiseksi esittänyt hallitus keskittyi siten puheenvuo-

roissaan pääasiassa muihin kuin taloudellisiin näkökohtiin.  

Jäsenyyttä kannattaneiden oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroissa taloudellisen sisällön 

osuus laski selkeimmin (6.11.1997 90%; 4.12.1998 50%), mikä antaa viitteitä siitä, että talous- ja 

rahaliiton jäsenyyttä ei katsottu olevan tehokkainta tai tarkoituksenmukaisinta perustella taloudella 

enää juuri ennen äänestystä, toisin kuin aikaisemmissa valtiopäiväkeskusteluissa. Tämän perusteella 

voisi olettaa, että EMU-jäsenyyttä kannattanut Ruotsin opposition osa piti talous- ja rahaliiton jäse-

nyyden poliittisia hyötyjä ja muita näkökohtia niin merkittävinä, että niitä kannatti tuoda ratkaise-

vassa keskustelussa esiin taloudellisten perustelujen kustannuksellakin. Talous- ja rahaliiton jäse-

nyyttä vastustaneiden opposition edustajien puheenvuoroissa taloudellisen sisällön osuus pysyi huo-

mattavasti vakaampana (6.11.1996 70%; 4.12.1997 68%). Tästä voisi päätellä, ettei tämä osa oppo-

sitiosta katsonut tarpeelliseksi muuttaa argumentaatiostrategiaansa äänestyksen lähestyessä. Päätel-

mää vahvistaa tieto siitä, että sosiaalidemokraattien kanta talous- ja rahaliiton jäsenyydelle oli kaikille 

ruotsalaisille edustajille selvä jo ennen äänestystä. Keskustapuolue saattoi luottaa siihen, ettei hallitus 

veisi Ruotsia ainakaan toistaiseksi talous- ja rahaliittoon. Siten puolueen ei tarvinnut muuttaa lin-

jaansa hallituksen keskeisenä tukijapuolueena. Koska keskustapuolue oli merkittävin EMU-jäse-

nyyttä vastustanut oppositiopuolue, selittänee tämä päätelmä kokonaisuudessaan jäsenyyttä vastusta-

neen opposition strategiavalintaa perustelujen sisällössä. Jakauma EMU:n vastustamisen taloudellis-

ten ja poliittisten perustelujen välillä vaikuttaa tämän perusteella olleen selvä, eikä tilanteen mukaan 

muutettavissa. Toki puheenvuorojen sisällöstä tehtyihin päätöksiin ovat vaikuttaneet oletukset valtio-

päivien lopullisesta EMU-kannasta, mikä lienee kannustanut EMU-jäsenyyttä kannattaneita suurem-

piin strategiamuutoksiin kuin EMU-jäsenyyden vastustajia.  

 

6.3 Keskusteluissa käytettyjen perustelujen suhde taloustieteelliseen tutkimukseen 

Suomalaisten ja ruotsalaisten kansanedustajien puheenvuoroissaan käyttämiä taloudellisia peruste-

luja, viittauksia ja väitteitä on mielenkiintoista verrata taloustieteellisen aikalaistutkimukseen tunnis-

tamiin talous- ja rahaliiton hyötyihin ja haittoihin, joita esiteltiin tutkielman kolmannessa luvussa 
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(yhteenveto hyödyistä ja haitoista taulukossa 3.1). Monet keskeisimmät poliitikkojen puheenvuo-

roissa ilmenneet taloudelliset viittaukset ovat löydettävissä myös 1990-luvun taloustieteellisestä tut-

kimuksesta. Useasti toistettujen taloudellisten perustelujen, viittausten ja väitteiden joukossa oli kui-

tenkin myös sellaisia, joita ei ainakaan tässä tutkielmassa tarkastellussa vertaisarvioidussa taloustie-

teellisessä tutkimuksessa ole esitetty perusteluina talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannatettavuudelle 

tai ongelmallisuudelle. Talous- ja rahaliiton vaikutukset työttömyystasoon sekä hyvinvointivaltion 

rahoitusmahdollisuuksiin ovat aiheita, joihin vaikuttaa löytyvän viittauksia lähinnä vain Suomen ja 

Ruotsin EMU-asiantuntijatyöryhmien loppuraporteissa sekä valtionhallinnon tilaamissa erillisissä 

selvitysraporteissa354. Ennätyksellisen korkea työttömyystaso 1990-luvun alun talousvaikeuksien jäl-

keen oli niin Suomessa kuin Ruotsissakin polttava yhteiskunnallinen ongelma, jonka huomioiminen 

talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannatettavuutta punnittaessa oli täysin perusteltua. Selvityksissä to-

dettiin EMU:n työllisyysvaikutusten olevan pitkälti hypoteettisia seurauksia yhteisvaluutan rahapoli-

tiikkaan aiheuttamille muutoksille. Kuten edellä mainituissa selvityksissäkin on tehty, taloustieteen 

tutkimuksista ja taloustieteen teorian lainalaisuuksista voidaan siten johtaa tukea mahdollisille EMU-

jäsenyyden työllisyysvaikutusten eri skenaarioille – EMU-jäsenyyden kannattajien viittaus kasva-

vaan työllisyyteen talouskasvun myötä voidaan lukea mahdolliseksi seuraukseksi taloustieteellisissä 

tutkimuksissa havaitulle talouden resurssiallokaation tehostumiselle sekä investointien määrän kas-

vulle paitsi EMU:n sisällä myös sen ulkopuolelta liiton alueelle355. EMU-jäsenyyden vastustajien ar-

gumentti kasvavasta työttömyydestä voidaan johtaa epäsymmetristen häiriötilojen aikaisesta talou-

dellisen aktiivisuuden vähenemisestä, samoin kuin hyvinvointivaltion rahoittamisen vaikeutuminen, 

mikäli verotulot merkittävästi pienenisivät valtion maksettavien tulonsiirtojen vastaavasti lisäänty-

essä.356  

Devalvaatiokierteen katkeaminen sekä tärkeimpien kilpailijamaiden devalvaatiolla saavuttama etu-

lyöntiasema tilanteessa, jossa oma valtio ei EMU-jäsenenä voi vaikuttaa valuuttakurssiinsa, olivat 

myös puheissa ilmenneitä taloudellisia perusteluja, joihin tutkimuksessa ei vaikuta olleen viittauksia 

perusteluina talous- ja rahaliiton kannatettavuudelle. Yhteisvaluutan oloissa valuutan devalvointi ei 

enää olisi mahdollista, joten kyseiset toteamukset ovat talousteorian mukaisia. Myöskään toistuvien 

devalvaatioiden vähintäänkin väliaikaisia taloudellisia vaikutuksia ei voida kiistää.  Menneiden vuo-

sikymmenien devalvaatiokierteellä on ollut historiallinen ulottuvuus, sillä useat, onnistuneet ja 

 
354 Esim. Koskela Erkki & Vartiainen Juhana, Työmarkkinat ja rahaliitto. 1997, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 1997/12.; 

Kotilainen Markku, Alho Kari & Erkkilä Mika, Suomen valmistautuminen EMU-jäsenyyteen. 1994, Taloustieto, Helsinki.; Pehkonen 

Jaakko, Työttömyys ja EMU. 1997, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 1997/10.; Työministeriö, Arvioita EU:n sisämarkkinoi-

den ja EMU:n kolmannen vaiheen vaikutuksista Suomen työmarkkinoihin: Työryhmäraportti. 1996, Helsinki. 
355 Esim. Erkkilä Mika, Ruotsin EMU-ratkaisu ja Suomi. 1997, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 1997/13, 2; Finansdeparte-

mentet 1996, 402; Jonung & Sjöholm 1998, 2. 
356 EMU-asiantuntijatyöryhmä 1997, 133–155.; Finansdepartementet 1996, 195–230. 
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epäonnistuneet, devalvoinnit ovat jääneet kirkkaina poliittiseen historiaan. Äänestäjät ovat harvoin 

suhtautuneet suopeasti devalvaation toteuttaneeseen hallitukseen. Taloustieteelliseen tutkimukseen 

peilaten vaikuttaa siltä, että devalvaatioiden poistuminen rahapoliittisesta keinovalikoimasta on nähty 

ennen kaikkea puolueiden kannatusta lisäävänä etuna, sillä devalvaatioissa on pitkälti ollut kyse po-

liittisista päätöksistä. 1900-luvun niin sanottu beggar thy neighbour -politiikka on ollut merkittävä 

Euroopan poliittisen epävakauden aiheuttaja ja joissain yhteyksissä mainittu myös yhtenä toiseen 

maailmansotaan johtaneista tekijöistä357. Devalvaatiomahdollisuuden poistumisen ytimessä voidaan 

katsoa olevan suoranaisia taloudellisia vaikutuksia voimakkaammin poliittisen epävarmuuden vähe-

neminen. Samaan kategoriaan voidaan lukea myös Suomen eduskunnassa vilkasta keskustelua herät-

tänyt tarve puskurirahastoille, joilla voitaisiin ehkäistä tarvetta palkkajoustoille talouden taantumissa 

yhteisvaluutan oloissa. Taloustieteellisessä tutkimuksessa tunnistettiin 1990-luvulla yhteisvaluutan 

käyttöönottoon liittyvänä haittana se, että talouden epäsymmetrisissä häiriöitiloissa talouden sopeut-

tamiseksi ei olisi tarjolla muita keinoja kuin tuotannontekijöiden kuten palkkojen joustot358. Pusku-

reiden rakentaminen niitä torjumaan olisi kuitenkin poliittinen hanke, eikä tutkimuksissa sellaisia ole 

ehdotettu palkkajoustojen haittoja ehkäisemään. Saattaa olla, että puskurit aiheuttivat Suomessa pal-

jon keskustelua juuri siitä syystä, että hallituksen johto oli keskustelun alkumetreiltä lähtien suhtau-

tunut EMU-jäsenyyteen myönteisesti. Tämän vuoksi hallituksen edustajat halusivat ehkä korostaa, 

että mahdollisesti ilmeneviin palkkojen alenemisiin oli varauduttu, ja toisaalta EMU-jäsenyyden vas-

tustajat painottivat puskureiden puutteellisuutta.  

Suomessa puskurirahastot toteutuivat työeläkejärjestelmän osalta jäsenyyspäätöksen jälkeen, kun 

työmarkkinajärjestöt vuonna 1997 sopivat kahden rahaston perustamisesta työeläke- ja työttömyys-

vakuutusjärjestelmään. Puskureiden avulla on haluttu estää työeläkemaksun voimakas suhdanneke-

hitysten mukainen vaihtelu ja siten varmistaa työeläkevakuuttajien maksukyky yhteisesti kustannet-

tavissa eläkemenoissa.359 Itse palkkojen joustotarpeelta suojaavia puskurirahastoja ei sen sijaan ole 

perustettu.   

Toisen taloustieteellisistä tutkimuksista poikenneen taloudellisten perustelujen, viittausten ja väittei-

den kokonaisuuden kansanedustajien puheenvuoroissa muodostivat toteamukset siitä, että Ruotsin tai 

Suomen talouden ongelmat olisivat olleet riippumattomia talous- ja rahaliiton jäsenyydestä, EMU ei 

 
357 Esim. Albers Thilo N. H., Currency devaluations and beggar-my-neighbour penalties: evidence from the 1930s. Economic History 

Review, 0, 0, 2019, 1–25.; Eichengreen Barry J. & Sachs Jeffrey, Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s. Journal of 

Economic History, Vol. XLV, No. 4, 1985, 925–946.; Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 

6.11.1996. Lennmarker, 49.  
358 de Grauwe 2016, 97; Eichengreen 1992, 20; Feldstein 1997, 41.  
359 Työeläkevakuuttajat TELA ry:n verkkosivut. Kysymyksiä ja vastauksia – Työeläkejärjestelmän EMU-puskuri. 

https://www.tela.fi/emupuskuri Luettu 24.1.2020. 

https://www.tela.fi/emupuskuri
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tulisi ratkaisemaan talouden ongelmia, muodostuva talous- ja rahaliitto oli tarpeeksi täydellinen sekä 

se, että EMU-jäsenyyden olisi estänyt Suomen tai Ruotsin talouden huono tila. Näistä kolmea ensiksi 

mainittua väitettä vastaavia perusteluja jäsenyyden puolesta tai vastaan ei vaikuta olleen tehty EMU:a 

tarkastelleessa taloustieteellisessä tutkimuksessa. Talous- ja rahaliiton tarkoituksena ei ole ollut rat-

kaista yksittäisten jäsenmaiden taloudellisia ongelmia, vaan eurooppalaisten itsenäisten valtioiden 

talouksien lähentäminen keskenään mittakaavaetujen saavuttamiseksi. Esimerkkejä tällaisista mitta-

kaavaeduista ovat muun muassa talouden korkeampi suorituskyky sekä alueen ulkopuolelta tulevien 

talouden häiriötilojen parempi käsittelykyky. Keskeisenä tavoitteena oli myös EY:n sisämarkkina-

alueen viimeistely yhteisen valuutan avulla.360 Arvio EMU:n ”tarpeeksi täydellisyydestä” on subjek-

tiivinen, sillä useassa tutkimuksessa on tarkasteltu talous- ja rahaliittoa OVA-teorian kriteerejä vasten 

ja todettu alueen huono soveltuvuus valuutta-alueeksi361. Calmforsrapportenissakin todettiin, että ta-

lous- ja rahaliiton jäsenyydelle oli taloudellisten perustelujen lisäksi poliittisia syitä362. Suomen tai 

Ruotsin talouden huono tila sen sijaan oli epäsuorasti havaittuna taloustieteellisessä tutkimuksessa, 

sillä kummankin maan työmarkkinoiden jäykkyyden oli todettu estävän talouden häiriöihin sopeutu-

misen tuotannontekijäjoustojen avulla363. Ruotsissa näihin talouden heikkouksiin suhtauduttiin es-

teenä, joka oli ratkaistava ennen mahdollista EMU-jäsenyyttä364. Suomessa sen sijaan kannettiin 

huolta työttömyyden liian korkeasta tasosta, johon toisaalta EMU-jäsenyyden kannattajat tarjosivat 

ratkaisuna talous- ja rahaliiton mukanaan tuomaa helpotusta.365  

Ruotsissa EMU-jäsenyyden vastustajien mukaan Ruotsin ei tulisi huonon taloudellisen tilanteensa 

vuoksi liittyä talous- ja rahaliittoon, eli jäsenyys oli näiden edustajien näkemyksen mukaan kannatet-

tavaa vasta hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Hallituksen mukaan Ruotsin taloudellinen tilanne oli 

hyvä, mikä mahdollisti ”aidon päätöksenteon” maan jäsenyydestä talous- ja rahaliitossa. Näistä kum-

mastakin väitteestä on tulkittavissa, että yhteisvaluutalla ei olisi ollut vaikutusta maan taloudelliseen 

tilanteeseen tai se olisi enintäänkin ollut samansuuntainen kuin vallitsevan suhdannetilanteen. Näin 

ollen EMU-jäsenyys vain voimistaisi suhdannetta, eikä lieventäisi sitä – toisin sanoen parantaisi ta-

loutta, jolla menee hyvin, ja vastaavasti heikentäisi entisestään huonoa taloustilannetta. Tätä päätel-

mää vasten ei ole johdonmukaista esittää, että maan kannattaisi missään taloudellisissa olosuhteissa 

liittyä talous- ja rahaliittoon. Jos maa ottaisi yhteisvaluutan käyttöön noususuhdanteessa, se voisi 

vahvistaa talouskasvua, mutta vastaavasti taantuman aikaan taloustilanne heikkenisi entisestään. 

 
360 Euroopan komissio, Yksi valuutta, yksi Eurooppa. 2019, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxembourg, 1, 4. 
361 Esim. Baldwin & Wyplosz 2012; Bergman, Hutchinson, Cheung 1998; de Grauwe 2016; Eichengreen 1992; Jonung & Sjöholm 

1998. 
362 Finansdepartementet, 1996, 421–431. 
363 Esim. Jonung & Sjöholm 1998, 5. 
364 Katso tutkielman luvut 5.2.1, 5.2.2 ja 5.2.3. 
365 Katso tutkielman luku 4. 
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Tästä huolimatta Ruotsissa EMU-jäsenyyttä vastustaneet edustajat korostivat jäsenyyden olevan 

mahdollista vasta taloustilanteen parantuessa. Täysin vastakkainen väite tälle oli tietysti jäsenyyden 

kannattajien näkemys siitä, että EMU:lla olisi taloutta parantava vaikutus, vaikka maan taloudellinen 

lähtötilanne olisikin huono.  

Taloustieteellisissä tutkimuksissa havaituista talous- ja rahaliiton hyödyistä Suomen ja Ruotsin par-

lamentaarisessa keskustelussa on jäänyt mainitsematta jäsenmaiden hallitusten hintavakauteen sitou-

tumisen aiheuttama uskottavuuden lisääntyminen ja haitoista joukkovelkakirjalainojen liikkeelle-

lasku vieraassa valuutassa. Erityisesti Ruotsissa EMU-jäsenyyden kannattajat viittasivat maan uskot-

tavuuden lisääntymiseen kansainvälisissä yhteyksissä, mutta tällä viitattiin pikemminkin maan poliit-

tiseen uskottavuuteen. Taloustieteellisissä tutkimuksissa tunnistettu uskottavuuden lisääntymisen 

hyöty viittasi pikemminkin markkinoiden luottamuksen lisääntymiseen inflaatiotason vakautta koh-

taan366. Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelasku vieraassa valuutassa on merkittävä yhteisvaluutan 

mukanaan tuoma haitta, ja on mielenkiintoista, että tähän eivät viitanneet sen enempää suomalaiset 

kuin ruotsalaisetkaan kansanedustajat, varsinkin, kun maiden velkaantumisaste puhututti367. Tämän-

kaltaisten yhteisvaluutan seurauksien hahmottaminen vaatii jo syvällistä talouden ja taloustieteellisen 

teorian ymmärrystä, jota suurimmalla osalla Suomen ja Ruotsin kansanedustajista ei välttämättä ole 

ollut. Kansanedustajien koulutustaustan tarkasteleminen jää jatkotutkimuksen varaan, mutta talous-

tieteellisen osaamisen taso ei ole voinut olla osaltaan vaikuttamatta puheenvuoroissa käytettyihin ta-

loudellisiin perusteluihin, viittauksiin ja väitteisiin. 

Olen kuunnellut täällä käytävässä keskustelussa sujuvasanaisia puheita valuuttojen kellumisesta, 

inflaatiovaarasta ja devalvaation käytöstä, koroista, investoinneista, konvergensseista, bkt:stä, 

projisoitumisista, keskuspankin oletetusta ja teoreettisesta vallasta ja kaikenkarvaisista kansanta-

loudellisista ilmiöistä tavalla, joka kyllä panee hymyilyttämään, vaikkei tässä nyt olekaan varus-

teena muuta kuin käytännön liiketaloudellinen kokemus ja kauppatieteellinen koulutus. (Ed. Elo: 

Se on paljon kansanedustajalta!) Taitavat useimpien puheet täällä perustua vielä paljon hataram-

malle osaamiselle ja sitä suuremmille olettamuksille. Kaikissa hienoissa kansantaloudellisissa kä-

sitteistöissä kuitenkin helposti unohdetaan, että tosiasiat noudattavat varsin yksinkertaisia, käy-

tännön muovaamia ratoja, myös tuossa mystisessä, kaukaisessa EU:ssa ja Emussa, jossa tunte-

mattomat pohatat ja keinottelijat – siltä tuntuu, kun täällä istuu ja kuuntelee – manipuloivat Suo-

mea paitsioon, minkä kerkiävät.368 

 

OVA-teorian rooli EMU:a tarkastelleessa taloustieteellisessä tutkimuksessa oli merkittävä, ja sen kri-

teerien heikkoon täyttymiseen viitattiin EMU-jäsenyyttä vastustavien puheenvuoroissa niin 

 
366 Jonung Lars & Sjöholm Fredrik, Finland EMU och utifrån teorin om optimala valutaområden. 1997, Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja, 1997/16, 18.  
367 Esim. Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Niinistö, 2032; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Aho, 

1700; Sasi, 1703; Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. Odell, 28; Tobisson, 6. 
368 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Bremer, 2167; kursivointi tekijän korostus.  
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Suomessa kuin Ruotsissakin. On mielenkiintoista, että talous- ja rahaliiton jäsenyyttä kannattaneiden 

parissa viittauksia teoriaan oli huomattavasti vähemmän, Ruotsissa tuskin lainkaan. Niin halutessaan 

EMU-jäsenyyden kannattaja olisi löytänyt taloustieteellisestä tutkimuksesta tukea OVA-teorian van-

hentuneisuuteen ja siihen kohdistettuun kritiikkiin369. Jäsenyyden kannattajat päätyivät kuitenkin pit-

kälti ohittamaan aiheen, vaikka sillä oli keskeinen rooli niin Pekkarisen asiantuntijatyöryhmän lop-

puraportissa kuin Calmforsrapportenissakin. Samalla todellinen debatti EMU-jäsenyyden kannatta-

jien ja vastustajien välillä kuivui kasaan, sillä kannattajat eivät kyenneet vastaamaan vastustajien va-

lidiin kritiikkiin EU:sta huonona valuutta-alueena. Suomen hallituksen edustajat viittasivat muuta-

massa puheenvuorossa Suomen elinkeinorakenteen monipuolistumiskehitykseen, jonka uskottiin pa-

rantavan Suomen talouden yhteensopivuutta muiden EMU-jäsenmaiden talouksien kanssa370. Sen si-

jaan Ruotsin EMU-jäsenyyttä kannattanut oppositio ei viitannut merkittävissä määrin OVA-teoriaan, 

ja maan hallituskin vain toteamalla, että muodostumassa ollut valuuttaunioni olisi tarpeeksi täydelli-

nen. 

Kokonaisuudessaan yllättävää on se, että taloustietelijöiden näkemykseen vetoaminen omaa kantaa 

tukevana perusteluna, viittauksena tai väitteenä oli merkittävää ainoastaan Ruotsin EMU-jäsenyyttä 

vastustaneen opposition puheenvuoroissa debatissa 6.11.1996. Ennakkoon olisi voinut olettaa, että 

taloustietelijöiden näkemyksiin vetoaminen auktoriteettina olisi ollut yleisemmin käytetty vakuutte-

lun keino, erityisesti jäsenyyttä vastustaneilla edustajilla.  

Lisäksi todettakoon, että keskustelu talous- ja rahaliiton jäsenyyden todellisista vaihtoehdoista ei ollut 

kovinkaan vilkasta Suomen eduskunnassa eikä Ruotsin valtiopäivillä. Kelluvaa valuuttaa pidettiin 

selvittämisen arvoisena vaihtoehtona niin Pekkarisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportissa371 kuin 

Calmforsrapportenissakin372. Ruotsissa EMU-jäsenyyttä vastustaneet opposition edustajat viittasivat 

vallinneeseen tilanteeseen, jossa kruunu kellui, hyvin toimivana ratkaisuna.373 Suomessa tilanne oli 

erilainen, sillä markka oli kytketty ERM:iin, tosin markka oli kellunut vapaasti ennen kytkentää. 

Tästä huolimatta Suomessakin oppositio kiinnitti huomiota kelluvan valuutan kannatettavuuteen 

vaihtoehtona EMU-jäsenyydelle. Todellista keskustelua aiheesta ei kuitenkaan syntynyt, sillä näiden 

viittausten yhteydessä hallituksen edustajat usein syyttivät oppositiota menneiden toistuvien 

 
369 Esim. Commission of the European Communities 1990; Gros Daniel & Thygesen Niels, European Monetary Integration. 1998, 

Longman, United Kingdom.; Reinikainen 1996. 
370 Esim. Pöytäkirjat. PTK 63/1997 vp. 20.5.1997. Uotila, 2053; Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 44/1998 vp. 14.4.1998. Lipponen, 1796, 

1798; Niinistö, 1734, 1744; Tuomioja, 1693.  
371 EMU-asiantuntijatyöryhmä 1997, 157. 
372 Finansdepartementet 1996, 353–357, 443–444. 
373 Esim. Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. Hambraeus, 51; Odell, 28; Ottos-

son, 26, 46; Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. P. O. Eriksson, 7; Odell, 28–29; Ot-

tosson, 24. 
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devalvaatioiden aikojen kaipaamisesta, vaikka kelluvan valuutan arvoon ei voi devalvoinnilla tai re-

valvoinnilla vaikuttaa. Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaakin siltä, että sekä suo-

malaisten että ruotsalaisten kansanedustajien parissa vallitsi epätietoisuutta siitä, mitä rahapoliittisia 

vaihtoehtoja valuuttatyypin valinnassa oli, ja mitä ne käytännössä tarkoittivat. Talous- ja rahaliiton 

jäsenyydestä keskusteltaessa keskityttiin pääasiassa EMU:uun, eikä kokonaisuutena siihen, miten 

Suomen tai Ruotsin rahapolitiikka kannattaisi jatkossa järjestää, kun kiinteiden valuuttakurssien aika 

Euroopassa oli tullut tiensä päähän.  
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7 Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa tehdään selkoa suomalaisten ja ruotsalaisten kansanedustajien käyttämistä talou-

dellisista argumenteista, viittauksista ja väitteistä, joita esitettiin maan talous- ja rahaliiton jäsenyyttä 

käsitelleissä keskeisimmissä valtiopäiväkeskusteluissa vuosina 1996–1998. Tällä tarkastelulla on ol-

lut pyrkimyksenä valottaa Suomen ja Ruotsin poliittisten päättäjien päätöksenteon perusteluja asi-

assa. Suomi ja Ruotsi on valittu vertailupariksi ennen kaikkea maiden 1990-luvun puolivälissä huo-

mattavan paljon toisiaan muistuttaneiden yhteiskuntarakenteiden ja kansantalouksien vuoksi. Keskit-

tymällä päätöksentekotilanteessa käytettyihin taloudellisiin perusteluihin on pyritty arvioimaan Suo-

men ja Ruotsin EMU-jäsenyyttä koskevan päätöksenteon poliittisuutta, eli lähinnä sitä, tehtiinkö jä-

senyyspäätös ennen kaikkea muuten kuin taloudellisin perustein. Tutkimusaineistona on käytetty 

Suomen eduskunnan ja Ruotsin valtiopäivien keskusteluja kummankin maan hallituksen nimittämän 

EMU-asiantuntijatyöryhmän raportin julkistuksen jälkeen vuosina 1996–1997 sekä ennen lopullista 

äänestystä käytyjä keskusteluja vuosina 1997–1998.  

Tutkielman johdannossa esitettiin ennakoivasti kaksi vaihtoehtoista päätelmää kuvaamaan Suomen 

ja Ruotsin EMU-jäsenyydestä käydyn päätöksentekokeskustelun sisältöä. Jakolinja vaihtoehtojen vä-

lillä vaikuttaa tutkielmassa toteutetun tutkimuksen valossa turhan ehdottomalta, sillä on vaikea mää-

ritellä, kuinka yhtenäisiä taloudellisten perustelujen, viittausten ja väitteiden tulisi ollut olla, jotta 

niiden voitaisiin sanoa olleen samanlaiset.  

Tutkimuksen ensimmäinen johtopäätös on, että talous- ja rahaliiton jäsenyyden puolesta ja sitä vas-

taan argumentoitiin taloudellisten perustelujen, viittausten ja väitteiden avulla pitkälti samalla tavalla 

Suomessa ja Ruotsissa. Maat tekivät siten pääasiassa samanlaisten taloudellisten perustelujen nojalla 

vastakkaiset ratkaisut. Kun Suomen ja Ruotsin kansantalouksia 1990-luvulla tutkineen taloustieteel-

lisen tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, ettei jäsenyys olisi ollut kummallekaan maalle kannatetta-

vaa, voisi äkkiseltään sanoa, että Suomessa olisi tehty poliittisin perustein taloudellisesti epäoptimaa-

linen päätös. Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että poliittisuus 

olisi ollut jopa hieman voimakkaammin läsnä Ruotsin valtiopäiväkeskusteluissa kuin Suomessa, 

vaikka Ruotsi jättäytyikin talous- ja rahaliiton ulkopuolelle, sillä Suomessa liiton taloudellisista on-

gelmakohdista keskusteltiin kannattajien ja vastustajien kesken Ruotsia huomattavasti enemmän. On 

kuitenkin muistettava, että myös Suomen hallituspuolueiden edustajat esittivät kriittisiä puheenvuo-

roja talous- ja rahaliitosta vielä juuri ennen äänestystä, vaikka eduskuntaryhmät olivat päättäneet ää-

nestää jäsenyyden puolesta.  
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Tutkimuksen toinen johtopäätös on, että Suomen ja Ruotsin parlamentaarisen kentän eroavaisuuksilla 

ja puolueiden keskinäisillä valtasuhteilla vaikuttaa olleen keskeinen rooli maiden päätöksenteossa 

talous- ja rahaliiton jäsenyydestä. Suomessa laajapohjainen hallitus ja ennen kaikkea sen suurimmat 

puolueet, sosiaalidemokraatit ja kokoomus, kannattivat Suomen EMU-jäsenyyttä. Hallituksen pie-

nemmissä puolueissa, kristillisessä liitossa, vihreässä liitossa ja vasemmistoliitossa edustajien jou-

kossa vallitsi enemmän talous- ja rahaliiton jäsenyyden vastustamista. Suomen poliittisessa perin-

teessä ei ole vahvaa puolueiden blokkiasetelmaa, mikä mahdollisti Lipposen hallituksen laajan poh-

jan. Tässä asetelmassa EMU-kysymyksestä muodostui hallituksen pienemmille puolueille poliittinen 

kauppatavara; tukemalla sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen kannattamaa jäsenyyttä, oli pienem-

millä puolueilla mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteitaan muissa kysymyksissä. Ruotsissa sosiaalide-

mokraattinen puolue ei onnistunut vuoden 1994 vaaleissa saavuttamaan enemmistöä valtiopäivillä ja 

muodosti yksin vähemmistöhallituksen. Koska Perssonin hallitus tukeutui keskustapuolueen tukeen 

oppositiosta, oli sen myös EMU-jäsenyyskysymystä punnitessaan otettava huomioon tukijansa kanta. 

Suurimpana talous- ja rahaliiton jäsenyyttä vastustaneena oppositiopuolueena tuli keskustapuolue 

myös ohjaamaan hallituksen ratkaisua kysymyksessä. Jos Perssonin hallitus olisi päätynyt kannatta-

maan EMU-jäsenyyttä, olisi se saattanut menettää keskustapuolueelta saamansa tuen myös muissa 

kysymyksissä. Jos hallitus olisi EMU:a kannattaneiden puolueiden tuella päätynyt myönteiseen jäse-

nyyspäätökseen, olisi se tarvinnut päätöksen jälkeisessä politiikassaan tukea porvaripuolueilta, mal-

tilliselta kokoomukselta tai liberaaleilta. Kynnystä porvariyhteistyöhön lienee kasvattanut se, että tä-

mänkaltainen perinteiset blokkirajat ylittänyt yhteistyö olisi ollut Ruotsissa poikkeuksellista, vaikka 

Carlsson käynnistikin sittemmin kariutuneet yhteistyöneuvottelut liberaalipuolueen kanssa vuoden 

1994 parlamenttivaalien jälkeen. Perssonin tasapainottelu EMU:n hyötyjen ja haittojen punnitsemi-

sen välillä sekä päätöksen siirto myöhemmin käsiteltäväksi mahdollisti sen, että yhteistyötä keskus-

tapuolueen kanssa voitiin jatkaa, sulkematta kuitenkaan täysin pois Ruotsin mahdollisuutta liittyä 

talous- ja rahaliittoon tulevaisuudessa, poliittisesti toisenlaisina aikoina. Suomen hallituksen Ruotsin 

hallitusta suurempi innokkuus tarttua talous- ja rahaliiton keskeisiin taloudellisiin kysymyksiin lienee 

siten ollut seurausta maan poliittisesti selkeämmästä poliittisesta asetelmasta.   

Tämän tutkielman tavoitteena ei ole ollut ottaa kantaa päätöksen perusteltavuuteen tai kannatettavuu-

teen. Tutkielman kolmantena johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että taloustieteelliseen tutki-

muksen perusteella sekä Suomessa että Ruotsissa EMU-jäsenyyttä vastustaneilla edustajilla oli esit-

tää painavampia perusteluja liiton ulkopuolelle jäämiseksi kuin jäsenyyden puolustajilla. Itsessään 

tämä havainto vahvistaa entisestään käsitystä siitä, että ainakin jäsenyyteen päätyneessä Suomessa 

päätös maan liittymisestä talous- ja rahaliittoon tehtiin painottaen muita tekijöitä kuin ratkaisun 
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taloudellisia hyötyjä. Ruotsissa hallituksen poliittisesti hankala asema kysymyksessä estää vastaavan 

kaltaisen päätelmän tekemisen. Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella saa käsityksen, että 

Ruotsissa poliittiset tekijät ohittivat merkittävyydellään jo lähtökohtaisesti kysymyksen taloudellisen 

punnitsemisen, sillä sosiaalidemokraatit eivät ottaneet kysymykseen selkeää kantaa.  

Tutkielmassa tehdyt johtopäätökset kansanedustajien esittämistä taloudellisista perusteluista Suomen 

ja Ruotsin EMU-jäsenyyden kannatettavuudelle eivät ole ristiriidassa aihepiirin aiemman tutkimuk-

sen kanssa, vaan valottavat sitä tarkastelemalla asiaa uudesta näkökulmasta käsin. Tutkielma ei muuta 

aiemman tutkimuksen käsitystä siitä, että päätös talous- ja rahaliiton jäsenyydestä oli Suomessa ja 

Ruotsissa poliittinen. Tulos käytettyjen taloudellisten perustelujen samankaltaisuudesta tukee No-

vackin havaintoa maiden muiden kuin taloudellisten tekijöiden, eli historian, instituutioiden, kulttuu-

rin ja identiteetin, merkittävyydestä EMU-jäsenyyskysymyksessä. Tutkielma myös vahvistaa Mäke-

län havaintoa taloudellisten kysymysten suhteellisen pienestä roolista Suomen EMU:a kannattanei-

den kansanedustajien puheenvuorojen diskursseissa. Karttusen väitöskirjan mukaan demokraattisten 

ja kansainvälisten tekijöiden ohella talouskysymykset aiheuttivat keskeiset erot Suomen kolmen suu-

rimman puolueen EMU-kannassa. Kuten tässä tutkielmassakin havaittiin, Suomessa kaikki eduskun-

tapuolueet osallistuivat keskusteluun talous- ja rahaliiton taloudellisista hyödyistä ja haitoista, mutta 

päätöksenteon perusta on ollut pelkkiä talousnäkökulmia laajempi. Lundströmin havainto EMU-ky-

symyksen päätöksenteon vähäisestä vaikutuksesta suomalaisten ja ruotsalaisten tyytyväisyyteen de-

mokratiaa kohtaan on tämän tutkielman valossa mielenkiintoinen. Erityisesti Ruotsissa käydyn po-

liittisen keskustelun perusteella olisi voinut olettaa kansalaisten mielipiteeseen vetoamisella taloudel-

listen perustelujen sijaan olleen vaikutusta kansalaisten demokratiakäsitykseen. Mielenkiintoista, 

mutta ei varsinaisesti yllättävää on myös se, että tämän tutkielman perusteella kansanedustajien käyt-

tämät perustelut ovat jossain määrin poikenneet akateemisen taloustieteellisen tutkimuksen tekemistä 

arvioista EMU:n hyödyistä ja haitoista, sekä siitä, nähtiinkö jäsenyys tietylle valtiolle kannattavana.  

Tutkielma vahvistaa entisestään käsitystä politiikan ja talouden voimakkaasta yhteen kietoutumisesta, 

mutta toisaalta hieman yllättäen myös poliitikkojen halua pitää talous erillään politiikasta. On mie-

lenkiintoista, että tämä ilmeni erityisesti näin keskeisen talouspoliittisen kysymyksen käsittelyssä. 

Tarja Kautto (sd.) korosti politiikan ja talouspolitiikan yhteyttä erityisesti EMU-kysymyksessä. Hä-

nen mukaansa ”Emu on ja sen pitää olla poliittinen hanke, koska esteet järkevälle taloudenhoidolle 

ovat poliittisia”374. Kokoomuksen Paula Kokkosen toteamus, joka asetti politiikan myös EMU-kysy-

myksessä talouden edelle, on varsin pysäyttävä: ”Vähättelemättä talouden merkitystä saisi mielestäni 

 
374 Vp 1997. Pöytäkirjat. PTK 64/1997 vp. 21.5.1997. Kautto, 2151. 
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politiikan ensisijaisuus talouteen nähden palata myös tähän saliin.”375 Oikeistolaisen, avointa mark-

kinataloutta korostaneen puolueen edustajalta ei olisi osannut odottaa kommenttia, jolla moititaan 

edustajakollegoita taloudellisten näkökulmien ja argumenttien esittämisestä merkittävässä talouspo-

liittisessa kysymyksessä ja peräänkuulutetaan päätösten poliittisuuden merkitystä. Ruotsin EMU-kes-

kustelua tutkinut Stefan Höjelid vahvistaa osaltaan talous- ja rahaliiton olleen erityisen monimutkai-

nen poliittinen kysymys yhtä lailla Ruotsissa: 

Vi måste för det första vara överens om att EMU inte är vilken politisk fråga som helst, utan en 

stor politisk fråga som därmed också rent formellt och institutionellt måste hanteras på ett alldeles 

särskilt sätt. Politiskt är det inte heller en traditionell socio-ekonomisk fråga, som förenar det 

socialdemokratiska partiet och de socialdemokratiska väljarna, utan en fråga helt i klass med 

1950-talets atomvapenfråga och 1980-talets kärnkraftsfråga. I detta inbegrips också frågans kom-

plikationsgrad, det vill säga samhällsekonomiska frågor i allmänhet och monetära frågor i syn-

nerhet är svåra frågor att ta till sig, både för politiker och breda väljargrupper.376 

 

Suoraan tutkielman tutkimuskysymyksistä irrallisena neljäntenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

talous- ja rahaliiton jäsenyyskysymys on ollut sekä suomalaisille että ruotsalaisille kansanedustajille 

vaikea asiakysymys, jonka täysipainoinen pohtiminen taloudellisesta näkökulmasta olisi vaatinut sel-

västi syvällisempää taloudellista osaamista. Asiavirheet sekä käsitteiden ja ilmiöiden lainalaisuuksien 

väärinymmärrykset vaikeuttivat osaltaan myös tässä tutkielmassa tehtyjen havaintojen analysoimista, 

sillä osa tietystä aiheesta pidetyistä puheenvuoroista sisälsi virhepäätelmiä esimerkiksi siitä, missä 

olosuhteissa valtio voi kansallisen valuuttansa kurssiin vaikuttaa. Nämä sisältyvät tutkielmassa sa-

maan havaintoluokkaan taloustieteellisesti kestävien perustelujen kanssa, mikä ei voi olla vaikutta-

matta johtopäätöksiin. Havaintojen suuri määrä ja tutkielman rajalliset puitteet jättävät tilaa jatkotut-

kimukselle kansanedustajien asiantuntemuksen tason tutkimiselle.   

Tutkielman tässä vaiheessa on paikallaan tarkastella kriittisesti myös tutkimuksen toteutusta. Tehty-

jen havaintojen suuren määrän vuoksi luovuttiin suunnitelmasta tarkastella argumentaatioanalyysin 

keinoin puheenvuoroja, jotka sisälsivät taloudellisen perustelun, viittauksen tai väitteen. Tämä puute 

vaikuttaa tutkielmassa tehtyjen johtopäätösten tasoon. Tutkielmaan sisältynyt sisältöanalyysin ele-

mentti, havaintojen ja niissä esiintyneiden taloudellisten teemojen luokittelu, laskeminen ja osuuksien 

määrittely, ei sekään ole täysin ongelmaton. Ensinnäkin Suomen eduskunnassa puheenvuorojen esit-

tämistä ei ole Ruotsin tavoin rajoitettu, ja keskustelut ovat olleet hyvin erimittaisia. Tämä on mah-

dollistanut useamman teeman esiin nostamisen Suomen eduskuntakeskusteluissa Ruotsiin verrattuna. 

Mainittujen taloudellisten teemojen osuudet eivät siten ole välttämättä täysin vertailukelpoisia 

 
375 Vp 1998. Pöytäkirjat. PTK 47/1998 vp. 16.4.1998. Paula Kokkonen (kok.), 1972. 
376 Höjelid 1999, 294. 
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tarkasteltujen maiden välillä. Myös itse luokitteluun sisältyy haasteita, sillä puheenvuorot olivat mo-

nipolvisia, ja toisaalta teemat sulautuivat helposti toisiinsa. Muun muassa näiden ongelmien vuoksi 

havaintojen suhteelliset osuudet kokonaisuudesta eivät ole ehdottomia. Johtopäätöksien luonteeseen 

vaikutti myös tutkielman rajallisuuden ohjaaminen tutkimuksen toteutustapaan, jossa puheenvuoroja 

on tarkasteltu pääasiassa yksittäisinä havaintoina poliittisen väittelyn sijaan. Erityisesti Ruotsin val-

tiopäivien pöytäkirjat olisivat tarjonneet mahdollisuuden debatin ja sen argumentaation analysoimi-

seen. Analyysissa pyrkimyksenä on ollut tutkimuskysymyksiin vastaaminen mahdollisimman objek-

tiivisesti, EMU-jäsenyyden vastustajien tai kannattajien näkemysten arvottamista välttäen. On syytä 

muistaa, että tätä täydellisen objektiivisuuden tavoitetta ei ole tässäkään tutkielmassa kyetty täyttä-

mään.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu Suomen ja Ruotsin kansanedustajien taloudellisten väitteiden ja il-

maisujen käyttö perustelemaan kantaa maan EMU-jäsenyydelle on osoittautunut hyvin laajaksi ja 

paljon tutkimatonta maaperää sisältäväksi kysymykseksi. Maisterintutkielman puitteissa on ollut 

mahdotonta käsitellä kysymystä sen ansaitsemalla syvyydellä ja monisävyisyydellä. Tutkielmassa on 

täytynyt jättää tarkastelematta yksittäisten puolueiden käyttämiä taloudellisia väitteitä ja ilmaisuja 

sekä esimerkiksi hallituksen sisällä vallinneita painotuseroja. Suomen ja Ruotsin melko samankaltai-

sen puoluekentän mahdollistama puolueiden linjojen tarkasteleminen yli valtiorajojen on myös täy-

tynyt jättää tarkastelun ulkopuolelle. Erityisen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi vertailla Suo-

men ja Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen sisäistä kannanmuodostusta talous- ja rahaliiton jä-

senyydestä. On myös syytä pohtia, missä määrin tähän tutkimukseen tarkasteltavaksi valitut pöytä-

kirjat ovat parhaita tai kokonaisuutena riittäviä kuvaamaan talousnäkökulmien käyttöä perusteluna 

kansanedustajan kannalle maan EMU-jäsenyydestä. Hallituksen selonteot ja esitykset, sekä valiokun-

tien pöytäkirjat sisältävät mitä todennäköisimmin aineistoa, jolla voisi täydentää ja syventää tässä 

tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Alhon väitöskirjassa tehty havainto, jonka mukaan päätös Suomen 

EMU-jäsenyydestä olisi tehty jo kesäkuussa 1996377, antaa viitteitä siitä, että todellinen poliittinen 

debatti talous- ja rahaliiton jäsenyyden kannatettavuudesta oli käyty jo kauan ennen tässä tutkiel-

massa tarkasteltuja täysistuntoja. Vastaava havainto saattaa koskea myös Ruotsia, sillä pääministeri-

puolue sosiaalidemokraatit on tehnyt oman päätöksensä Ruotsin jäsenyydestä omissa kokouksissaan. 

Tässä tutkielmassa on siten tarkasteltu maiden EMU-debatin avoimessa julkisuudessa käytyjä kes-

kusteluja, mutta ei välttämättä päätöksenteon kannalta ratkaisevimpia.  

 
377 Alho 2004. 
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Käsiteltyä tutkimusmateriaalia laajentamalla tutkimukseen voisi lisätä myös syvyyttä. Tutkielmassa 

tarkastellut aineistot on valittu sillä tarkoituksella, että debattia tarkastelemalla on voitu havainnoida 

sekä talous- ja rahaliiton jäsenyyttä kannattavien että vastustavien edustajien näkemyksiä. Tarkem-

man käsityksen hallituksen päätöksenteon taloudellisista perusteluista saisi todennäköisesti hallituk-

sen selontekoja ja esityksiä analysoimalla ja opposition näkemyksen valiokuntien lausuntoja tarkas-

telemalla niin Suomessa kuin Ruotsissa. Kirjallisessa muodossa esitettynä argumentaatio on usein 

harkitumpaa ja täsmällisempää kuin valtiopäiväkeskusteluissa.  

Vaikka talous- ja rahaliiton perustaminen osana Maastrichtin sopimusta on paljon tutkittu aihepiiri, 

eikä ajatus Suomea ja Ruotsia keskenään vertailevasta tutkimuksesta ole uusi, paljastui Suomen ja 

Ruotsin talous- ja rahaliiton jäsenyydestä tekemästä päätöksestä vielä tutkimattomia alueita. Tässä 

kysymyksessä aiheen tarkasteleminen poikkitieteellisellä lähestymistavalla taloustiedettä hyödyntäen 

mahdollisti Suomen ja Ruotsin EMU-jäsenyyspäätöksen poliittisen luonteen vahvistamisen. Talou-

den merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa on 2000-luvulla korostunut entisestään. Pel-

kästään taloudellisia kysymyksiä ei enää juurikaan ole, vaan taloudelliset näkökulmat ovat elimelli-

nen osa useimpia poliittisia kysymyksiä. Tämän yhteiskunnallisen ja politiikan kulttuurin muutoksen 

myötä taloustieteen hyödyntäminen täydentämässä poliittisen historian tutkimusta voi katsoa olevan 

perusteltua ainakin lähihistoriaa tarkasteltaessa.  
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Liitteet 
Suomen hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa havaitut taloudelliset perustelut, 

viittaukset ja väitteet 

Valtioneuvoston selonteon Talous- ja rahaliitto – Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko 

käsittely 20.–21.5.1997 

 

Lähteet: Vp 1997. Pöytäkirjat 63/1997 vp. 20.5.1997 ja 64/1997 vp. 21.5.1997.  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus SDP Kokoomus RKP

Vihreä 

liitto

Vasemmis-

toliitto

Palkkajoustot ja puskurit 61 14 % 38 2 6 15

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 31 7 % 11 3 2 6 9

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 25 6 % 11 10 1 3

Suomen talouden ongelmat riippumattomia EMU:sta 24 6 % 17 3 3 1

Työttömyyden mahdollinen lisääntyminen 21 5 % 12 1 1 1 6

Vakauden lisääntyminen 20 5 % 9 7 4

Suomella vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 17 4 % 8 6 2 1

Inflaatiotason vakiintuminen 16 4 % 7 6 2 1

Rahapoliittinen itsenäisyys 16 4 % 6 3 7

Euron kansainvälinen asema 11 3 % 3 5 2 1

Investointien lisääntyminen 11 3 % 4 3 3 1

Talouskasvu 11 3 % 4 6 1

Transaktiokustannusten pieneneminen 10 2 % 4 5 1

Työllisyyden kasvu 10 2 % 2 6 1 1

Vakaussopimus on liian tiukka 10 2 % 7 2 1

Devalvaatiokierteen katkaiseminen 9 2 % 6 2 1

Korkotason lasku 9 2 % 5 3 1

EMU:n vaikutus hyvinvointivaltion ylläpitämiseen 8 2 % 5 1 1 1

Kaupankäynnin lisääntyminen 8 2 % 6 2

Korkovakauden lisääntyminen 8 2 % 3 5

Hintavakauden kasvu 7 2 % 3 4

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 6 1 % 5 1

Markkinoiden suitsiminen 5 1 % 2 1 2

Talouden tehokkuuden lisääntyminen 5 1 % 2 3

EMU tarpeeksi täydellinen 4 1 % 2 1 1

Euroopan kilpailukyky 4 1 % 1 1 2

Kellutus ei todellinen vaihtoehto 4 1 % 1 3

Kilpailun lisääntyminen 4 1 % 2 1 1

Lähentymiskriteerit 4 1 % 3 1

Mikrotason hyödyt 4 1 % 1 2 1

Velkaantumisen väheneminen 4 1 % 1 3

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 4 1 % 1 3

Kilpailijat voivat devalvoida 3 1 % 2 1

Taloustieteilijöiden näkemys 3 1 % 1 2

Suomella ei todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa 2 < 1 % 2

Kelluva valuutta parempi ratkaisu 2 < 1 % 2

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 2 < 1 % 2

Talouden shokit Euroopassa symmetrisiä 2 < 1 % 1 1

Suomen talouden uskottavuuden lisääntyminen 2 < 1 % 2

Vakaussopimus ei ole ehdoton 2 < 1 % 2

Verotuksen harmonisointi EMU:ssa 2 < 1 % 1 1

Elinkeinorakenteen yksipuolistuminen 1 < 1 % 1

Ennustettavuus vaikeaa 1 < 1 % 1

ERM vain välitila 1 < 1 % 1

EMU:uun liittyvät kertakustannukset 1 < 1 % 1

Ostovoiman kasvu 1 < 1 % 1

Suomesta tulisi alueen periferia 1 < 1 % 1

EMU:n edut PK-yrityksille 1 < 1 % 1

Kansanedustajien taloustieteellinen osaaminen 1 < 1 % 1

Tuotantorakenne monipuolistuu 1 < 1 % 1

Markkinoiden turbulenssin kasvu 1 < 1 % 1

EMU:n ulkopuolella taloudella samat ehdot 1 < 1 % 1

Yhteensä 422 197 109 17 35 64



ii 

 

Valtioneuvoston tiedonannon Suomen osallistumisesta talous- ja rahaliittoon käsittely 14.–

16.4.1998  

   

Lähteet: Vp 1998. Pöytäkirjat 44/1998 vp. 14.4.1998, 45/1998 vp. 15.4.1998 ja 46/1998 vp. 16.4.1998. 

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus SDP Kokoomus RKP

Vihreä 

liitto

Vasemmis-

toliitto

Suomella vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 56 7 % 23 25 2 1 5

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 44 5 % 12 23 4 5

Palkkajoustot ja puskurit 44 5 % 24 10 4 1 5

Vakauden lisääntyminen 42 5 % 15 19 1 2 5

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 39 5 % 24 7 6 1 1

Työllisyyden kasvu 33 4 % 13 14 2 4

EMU ei ole todellinen ongelma 31 4 % 14 11 1 5

Korkotason lasku 27 3 % 11 9 1 2 4

Devalvaatiokierteen katkeaminen 26 3 % 11 11 2 1 1

Kilpailun lisääntyminen 24 3 % 5 12 1 4 2

Tuotantorakenne monipuolistuu 22 3 % 11 7 2 2

Talouskasvu 21 3 % 8 9 1 3

Investoinnit 20 2 % 7 11 1 1

EMU:n edut PK-yrityksille 20 2 % 8 7 5

Rahapoliittinen itsenäisyys 20 2 % 11 5 1 2 1

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen helpottuminen 18 2 % 6 7 2 3

Mikrotason hyödyt 17 2 % 9 7 1

Suomen hyvä taloudellinen tila 16 2 % 8 6 2

Inflaatiotason vakiintuminen 15 2 % 4 6 2 3

Markkinoiden suitsiminen 15 2 % 9 1 1 3 1

Auktoriteettiin vetoaminen 14 2 % 6 6 1 1

Euron kansainvälinen asema 14 2 % 9 3 2

Euroopan kilpailukyky 14 2 % 6 3 1 1 3

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 13 2 % 5 5 1 2

Verotuksen harmonisointi 13 2 % 5 1 4 3

Kaupankäynnin lisääntyminen 12 1 % 6 5 1

Suomen kilpailukyky 12 1 % 3 7 2

Työttömyyden kasvu 12 1 % 8 2 2

Tehokkuus 11 1 % 4 6 1

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 11 1 % 2 7 1 1

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen vaikeutuminen 11 1 % 3 1 3 4

EMU tarpeeksi täydellinen 10 1 % 7 1 1 1

Hintatason lasku 9 1 % 3 5 1

Velkaantumisen väheneminen EMU:ssa 9 1 % 3 3 1 2

"EMU:sta ei aiheudu lisäongelmia" 8 1 % 4 4

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 8 1 % 4 1 2 1

EMU:sta aiehutuvat kertakustannukset 7 1 % 3 2 2

Lähentymiskriteerit 7 1 % 2 2 1 2

Suomesta muodostuu alueen periferia 7 1 % 3 1 1 2

Transaktiokustannukset 7 1 % 2 4 1

Suomella ei todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa 6 1 % 1 1 4

Suomen huono taloudellinen tilanne 6 1 % 4 2

Taloustieteilijöiden näkemys 6 1 % 2 2 1 1

Korkovakauden lisääntyminen 5 1 % 1 3 1

Suomen talouden uskottavuuden lisääntyminen 4 < 1 % 2 2

Euron ennakoimattomuus 3 < 1 % 2 1

Epäoikeudenmukaisuus 3 < 1 % 1 1 1

Kellutus ei todellinen vaihtoehto 2 < 1 % 1 1

Korkotason nousu 2 < 1 % 1 1

Vakaussopimus on liian tiukka 2 < 1 % 2

Hintavakauden kasvu 1 < 1 % 1

Shokit Euroopassa symmetrisiä 1 < 1 % 1

Suhdanneherkkyyden väheneminen 1 < 1 % 1

Ulkopuolella samat ehdot 1 < 1 % 1

EMU:n valuvika 1 < 1 % 1

Yhteensä 803 338 284 47 33 101



iii 

 

Suomen oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroissa havaitut taloudelliset perustelut, 

viittaukset ja väitteet 

Valtioneuvoston selonteon Talous- ja rahaliitto – Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko 

käsittely 20.–21.5.1997 

 

Lähteet: Vp 1997. Pöytäkirjat 63/1997 vp. 20.5.1997 ja 64/1997 vp. 21.5.1997. 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus Keskusta

Kristilli-

nen liitto

Nuorsuo-

malaiset

Perussuo-

malaiset

Remontti-

ryhmä

Vasemmis-

toryhmä

Ed. 

ryhmä 

Virtanen

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 24 15 % 18 4 1 1

Rahapoliittinen itsenäisyys 17 11 % 12 2 3

Palkkajoustot ja puskurit 17 11 % 11 3 3

Työttömyyden kasvu 11 7 % 6 3 1 1

Kelluva valuutta parempi ratkaisu 8 5 % 8

Kilpailijoilla mahdollisuus devalvoida 6 4 % 5 1

EMU ei todellinen ongelma 5 3 % 3 2

Taloustieteilijöiden näkemys 5 3 % 5

Devalvaatiokierteen katkaiseminen 4 3 % 2 2

Suomesta tulee alueen periferia 4 3 % 3 1

Transaktiokustannukset pienenevät 4 3 % 2 2

Euron kansainvälinen asema epävarma 3 2 % 1 2

EMU:lla ei vaikutusta inflaatiotasoon 3 2 % 3

Kilpailun lisääntyminen 3 2 % 3

Korkotason nousu 3 2 % 2 1

Tehokkuuden lisääntyminen 3 2 % 3

Vakauden lisääntyminen 3 2 % 3

Valuuttakurssisriskin ja -spekulaation väheneminen 3 2 % 3

Suomella ei todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa 2 1 % 2

ERM vain välitila 2 1 % 1 1

Jäsenmaiden konvergenssi puutteellista 2 1 % 2

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 2 1 % 2

Vakaussopimus liian tiukka 2 1 % 2

Verotuksen harmonisointi EMU:ssa 2 1 % 1 1

Alueelliset kehityserot aiheuttavat ongelmia 1 1 % 1

EMU ei lisäisi vakautta 1 1 % 1

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 1 1 % 1

Hintavakaus saavutettavissa ilman EMU:a 1 1 % 1

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen vaikeutuminen 1 1 % 1

Hyötyjen pieni mittakaava 1 1 % 1

Investointien lisääntyminen 1 1 % 1

Investoinnit eivät tule lisääntymään 1 1 % 1

Kellutus ei todellinen vaihtoehto 1 1 % 1

Kertakustannukset 1 1 % 1

Korkotason nousu 1 1 % 1

Korkovakaus saavutettavissa ilman EMU:a 1 1 % 1

Lähentymiskriteerit ongelmallisia 1 1 % 1

Maatalouden ongelmat 1 1 % 1

Markkinoiden suitsiminen EMU:ssa 1 1 % 1

Talouden uudistuminen 1 1 % 1

Talouskasvu 1 1 % 1

Pääsy rahapoliittisen päätöksenteon ytimeen 1 1 % 1

Suomella vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 1 1 % 1

Yhteensä 157 105 32 4 5 0 0 11



iv 

 

Valtioneuvoston tiedonannon Suomen osallistumisesta talous- ja rahaliittoon käsittely  

14.–16.4.1998  

 

Lähteet: Vp 1998. Pöytäkirjat 44/1998 vp. 14.4.1998, 45/1998 vp. 15.4.1998 ja 46/1998 vp. 16.4.1998. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus Keskusta

Kristilli-

nen liitto

Nuorsuo-

malaiset

Perussuo-

malaiset

Remontti-

ryhmä

Vasemmis-

toryhmä

Ed. ryhmä 

Virtanen

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 77 17 % 62 10 1 2 2

Palkkajoustot ja puskurit 51 11 % 40 5 6

Rahapoliittinen itsenäisyys 47 10 % 31 11 1 4

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen vaikeutuminen 26 6 % 16 6 1 3

Työttömyyden kasvu 24 5 % 15 6 4

Lähentymiskriteerit 15 3 % 8 5 1 1

Suomesta tulisi alueen periferia 15 3 % 12 1 1 1

Suomen huono taloudellinen tilanne 15 3 % 12 3

Kilpailun lisääntyminen 14 3 % 12 1 1

Taloustieteilijöiden näkemys 12 3 % 11 1

Verotuksen harmonisointi EMU:ssa 11 2 % 6 4 1

Kelluva valuutta parempi ratkaisu 10 2 % 7 3

Suomella ei todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa 9 2 % 2 4 1 2

Epäoikeudenmukaisuuden lisääntyminen EMU:ssa 9 2 % 2 1 6

Auktoriteettiin vetoaminen 8 2 % 4 3 1

EMU:lla ei vaikutusta inflaatiotasoon 7 2 % 5 2

Korkotason nousu 7 2 % 4 3

EMU:n edut PK-yrityksille 7 2 % 7

Suomella vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 7 2 % 1 3 3

Vakaus lisääntyy 6 1 % 5 1

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaation väheneminen 6 1 % 4 1 1

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 5 1 % 3 1 1

Euron ennakoitavuus 4 1 % 3 1

Kertakustannukset 4 1 % 3 1

Kilpailijoilla mahdollisuus devalvoida 4 1 % 2 1 1

Mikrotason hyödyt 4 1 % 1 3

Talouskasvu 4 1 % 3 1

EMU ei lisäisi vakautta 4 1 % 3 1

Devalvaatiokierteen katkaiseminen 3 1 % 2 1

EMU ei todellinen ongelma 3 1 % 2 1

Euroopan kilpailukyky 3 1 % 2 1

Hyödyt pieniä suhteessa haittoihin 3 1 % 1 2

Inflaatiotason vakiintuminen 3 1 % 3

Ytimeen päätöksenteossa 3 1 % 2 1

"EMU:sta ei aiheudu lisäongelmia" 2 < 1 % 2

Hintatason nousu 2 < 1 % 1 1

Korkotason nousu 2 < 1 % 1 1

Korkovakauden lisääntyminen 2 < 1 % 2

Markkinoiden suitsiminen EMU:ssa 2 < 1 % 1 1

Suomen heikko kilpailukyky 2 < 1 % 2

Tuotantorakenne ei ole monipuolistunut 2 < 1 % 2

Finanssipolitiikan riittämättömyys 1 < 1 % 1

Päätöstä ei kannattaisi tehdä vielä 1 < 1 % 1

Kaupankäynnin lisääntyminen 1 < 1 % 1

Korkovakaus saavutettavissa ilman EMU:a 1 < 1 % 1

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 1 < 1 % 1

Suomen hyvä taloudellinen tilanne 1 < 1 % 1

Transaktiokustannusten pieneneminen 1 < 1 % 1

Vakaussopimus liian tiukka 1 < 1 % 1

Yhteensä 452 308 89 11 7 0 37 1



v 

 

Ruotsin hallituksen edustajien puheenvuoroissa havaitut taloudelliset perustelut, viittaukset 

ja väitteet 

EMU-debatt 6.11.1996 

   

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. 

 

Debatt om Sveriges förhållande till EMU 5.6.1997 

   

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus

EMU:ssa Ruotsilla ei todellista vaikutusvaltaa 3 12 %

Rahapoliittinen itsenäisyys 3 12 %

Kelluva valuutta vaihtoehtona 2 8 %

Lähentymiskriteerit 2 8 %

Vaikutukset vakauteen 2 8 %

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 2 8 %

Devalvaatiokierteen katkeaminen 1 4 %

EMU ei ratkaise talouden ongelmia 1 4 %

Ruotsi on aiemminkin pärjännyt omillaan 1 4 %

Inflaatiotason vakiintuminen 1 4 %

Korkotason laskeminen 1 4 %

Markkinoiden suitsiminen 1 4 %

OVA-kriteerit eivät täyty 1 4 %

Riksbankenin itsenäisyys 1 4 %

Talouskasvu 1 4 %

Vaikutukset työttömyyteen 1 4 %

Ruotsin talouden uskottavuuden lisääntyminen 1 4 %

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 1 4 %

Yhteensä 26

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus

Ruotsin hyvä taloudellinen tilanne 2 40 %

EMU:n ulkopuolellakin vaikutusvaltaa 1 20 %

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 1 20 %

Sisämarkkinoiden täydellistämiseksi muitakin keinoja 1 20 %

Yhteensä 5



vi 

 

Debatt om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 4.12.1997 

  

Lähde: Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus

Ruotsin hyvä taloudellinen tilanne 6 14 %

Vaikutukset työttömyyteen 4 10 %

EMU tarpeeksi täydellinen 3 7 %

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 3 7 %

Ruotsilla ei todellista vaikutusvaltaa EMU:ssa 2 5 %

Korkotason lasku 2 5 %

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 2 5 %

Vapaiden markkinoiden suitsiminen 2 5 %

Ruotsin huono taloudellinen tilanne 2 5 %

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 2 5 %

EMU ei ole todellinen ongelma 1 2 %

Ennustettavuus vaikeaa 1 2 %

Hintavakauden kasvu 1 2 %

Inflaatiotason vakiintuminen 1 2 %

Lähentymiskriteerit 1 2 %

Palkkajoustot 1 2 %

Riksbankenin itsenäisyys 1 2 %

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 1 2 %

Talouden kehittäminen on helpompaa EMUssa 1 2 %

Taloustieteilijöiden näkemys 1 2 %

Transaktiokustannusten pieneneminen 1 2 %

Työvoiman liikkuvuus EMU-alueella 1 2 %

Ruotsin talouden uskottavuuden lisääntyminen 1 2 %

Valtion velkaantumisen väheneminen EMU:ssa 1 2 %

Yhteensä 42



vii 

 

Ruotsin opposition EMU-jäsenyyttä vastustaneen osan edustajien puheenvuoroissa havaitut 

taloudelliset perustelut, viittaukset ja väitteet 

EMU-debatt 6.11.1996 

   

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai 

väite Määrä Osuus

Keskusta-

puolue

Kristillisde-

mokraatit

Ympäristö-

puolue 

vihreät

Vasemmis-

topuolue

Rahapoliittinen itsenäisyys 19 13 % 4 7 4 4

Työttömyyden kasvu 18 11 % 2 3 5 8

Ruotsin huono taloudellinen tilanne 11 8 % 1 10

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen 

vaikeutuminen 11 8 % 2 3 6

Taloustieteilijöiden näkemys 10 7 % 3 4 3

EMU ei ratkaisisi talouden ongelmia 9 6 % 1 5 1 2

Kelluva valuutta parempi 9 6 % 3 3 2 1

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 8 6 % 2 5 1

Ruotsilla ei todellista vaikutusvaltaa 

EMU:ssa 7 5 % 4 3

Devalvaatiokierteen katkeaminen 5 4 % 2 1 2

Lähentymiskriteerit 4 3 % 1 3

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 4 3 % 2 2

Inflaatiotasoon vakauttamiseen ei 

tarvittisi EMU:a 3 2 % 1 1 1

Palkkajoustot 3 2 % 1 2

Riksbankenin itsenäisyys 3 2 % 2 1

Korkotason nousu 2 1 % 1 1

Ruotsista muodostuisi alueen periferia 2 1 % 1 1

Yhteisvaluutta ei tuo vakautta 2 1 % 1 1

Ennustettavuus vaikeaa 1 1 % 1

Ruotsi on aiemminkin pärjännyt omillaan 1 1 % 1

Euron kansainvälisen aseman tarjoamat 

mahdollisuudet 1 1 % 1

Euroopan kilpailukyvyn parantuminen 1 1 % 1

Investointien lisääntyminen 1 1 % 1

Korkotason nousu 1 1 % 1

Korkovakauden lisääntyminen 1 1 % 1

Transaktiokustannusten pieneneminen 1 1 % 1

Vakaussopimus liian tiukka 1 1 % 1

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden 

väheneminen 1 1 % 1

Valtion velkaantumisen lisääntyminen 

EMU:ssa 1 1 % 1

Yhteensä 141 23 47 36 35



viii 

 

Debatt om Sveriges förhållande till EMU 5.6.1997 

   

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai 

väite Määrä Osuus

Keskusta-

puolue

Kristillisde-

mokraatit

Ympäristö-

puolue 

vihreät

Vasemmis-

topuolue

Työttömyyden kasvu 5 14 % 1 2 2

Korkotason nousu 4 11 % 2 2

Rahapoliittinen itsenäisyys 4 11 % 2 1 1

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 3 8 % 3

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen 

vaikeutuminen 3 8 % 1 2

Ruotsilla ei todellista vaikutusvaltaa 

EMU:ssa 2 6 % 1 1

EMU lisäisi epäoikeudenmukaisuutta 2 6 % 2

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 2 6 % 1 1

Taloustieteilijöiden näkemys 2 6 % 1 1

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden 

väheneminen 2 6 % 2

Ruotsin talouden ongelmat 

riippumattomia EMU:sta 1 3 % 1EMU:lta puuttui yhteinen 

finanssipolitiikka 1 3 % 1

EMU:n tarjoamat mikrotason hyödyt 1 3 % 1

EMU:n edut PK-yrityksille 1 3 % 1

Ruotsin huono taloudellinen tilanne 1 3 % 1

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 1 3 % 1

Verotuksen harmonisointi EMU:ssa 1 3 % 1

Yhteensä 36 16 5 8 7



ix 

 

Debatt om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 4.12.1997 

   

Lähde: Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai 

väite Määrä Osuus

Keskusta-

puolue

Kristillisde-

mokraatit

Ympäristö-

puolue 

vihreät

Vasemmis-

topuolue

Työttömyyden kasvu 26 20 % 9 10 2 5

Ruotsin huono taloudellinen tilanne 12 9 % 2 9 1

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 11 9 % 2 3 6

Kelluva valuutta parempi ratkaisu 9 7 % 3 3 3

Korkotason nousu 9 7 % 2 1 4 2

Rahapoliittinen itsenäisyys 9 7 % 5 2 2

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 5 4 % 1 1 3

Ennustettavuus vaikeaa 4 3 % 2 2

Lähentymiskriteerit 4 3 % 1 3

Riksbankenin itsenäisyys 4 3 % 2 1 1

Inflaatiotasoon vakauttamiseen ei 

tarvittaisi EMU:a 3 2 % 1 2

Taloustieteilijöiden näkemys 3 2 % 1 2

Yhteisvaluutta ei toisi vakautta 3 2 % 1 1 1

Euro ei tulisi olemaan vakaa valuutta 3 2 % 1 1 1

EMU ei ratkaisisi talouden ongelmia 2 2 % 2

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen 

vaikeutuminen 2 2 % 1 1

Kilpailun lisääntyminen 2 2 % 2

Kruunun ja euron tulisi antaa kilpailla 2 2 % 2

Resurssiallokaatio ei tehostuisi 2 2 % 2

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n 2 2 % 1 1

Uskottavuuden lisääntyminen 2 2 % 2

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden 

vähentyminen 2 1 % 1 1

Korkotason nousu 1 1 % 1

Markkinoiden suitsiminen 1 1 % 1

Palkkajoustot 1 1 % 1

Ruotsista mudostuisi alueen periferia 1 1 % 1

EMU:n edut PK-yrityksille 1 1 % 1

Yleiset taloudelliset syyt 1 1 % 1

Talouskasvu 1 1 % 1

Yhteensä 128 36 41 35 16



x 

 

Ruotsin opposition EMU-jäsenyyttä kannattaneen osan edustajien puheenvuoroissa havai-

tut taloudelliset perustelut, viittaukset ja väitteet 

EMU-debatt 6.11.1996 

  

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:25. Särskild EMU-debatt 6.11.1996. 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus Liberaalipuolue Maltillinen kokoomus

Työllisyyden kasvu 12 9 % 5 7

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 10 8 % 4 6

Inflaatiotason vakiintuminen 9 7 % 3 6

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 8 6 % 2 6

Korkotason lasku 7 5 % 2 5

Devalvaatiokierteen katkeaminen 7 5 % 1 6

Rahapoliittista itsenäisyyttä ei nykyoloissa voida saavuttaa 6 5 % 2 4

Ruotsin talouden ongelmat riippumattomia EMU:sta 5 4 % 3 2

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 5 4 % 4 1

Lähentymiskriterit 4 3 % 4

Mikrotason hyödyt 4 3 % 2 2

Ruotsin taloudellisen tilanteen parantaminen vaatisi EMU-

jäsenyyden 4 3 % 1 3

Talouskasvu 4 3 % 3 1

Ruotsin talouden uskottavuuden lisääntyminen 4 3 % 4

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen helpottuminen 4 3 % 2 2

Investointien lisääntyminen 3 2 % 2 1

Kilpailun lisääntyminen 3 2 % 1 2

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 3 2 % 3

Talouden kehittäminen helpompaa EMU:ssa 3 2 % 3

Hintatason lasku 2 2 % 1 1

Hintatason nousu 2 2 % 2

Kelluva valuutta huono pienelle kansantaloudelle 2 2 % 2

Edut PK-yrityksille 2 2 % 1 1

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 2 2 % 2

Taloustieteilijöiden näkemys 2 2 % 1 1

Transaktiokustannusten madaltuminen 2 2 % 2

Vakauden lisääntyminen 2 2 % 2

Auktoriteettiin vetoaminen 1 1 % 1

Hintavakaus 1 1 % 1

Kaupankäynnin lisääntyminen 1 1 % 1

Euro kelluu EMU-alueen ulkopuolella 1 1 % 1

EMU:uun liittyvät kertakustannukset 1 1 % 1

Kiinteä valuutta ollut menneisyydessä kallis ratkaisu 1 1 % 1

Korkovakaus 1 1 % 1

OVA-kriteerit ja epäsymmetriset häiriöt 1 1 % 1

Palkkajoustot 1 1 % 1

Riksbankenin itsenäisyys 1 1 % 1

Ruotsin hyvä taloudellinen tilanne 1 1 % 1

Velkaantumisen väheneminen EMU:ssa 1 1 % 1

Yhteensä 133 47 86



xi 

 

Debatt om Sveriges förhållande till EMU 5.6.1997 

  

Lähde: Riksmöte 1996–1997. Riksdagens protokoll 1996/97:115 Aktuell debatt 5.6.1997. 

 

  

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus Liberaalipuolue Maltillinen kokoomus

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 5 20 % 2 3

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 4 16 % 1 3

Korkotason lasku 3 12 % 1 2

Ruotsin talouden uskottavuuden lisääntyminen 3 12 % 3

Edut PK-yrityksille 3 12 % 1 2

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen helpottuminen 1 4 % 1

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 1 4 % 1

Lähentymiskriteerit 1 4 % 1

Talouden kehittäminen helpompaa EMU:ssa 1 4 % 1

Työllisyyden kasvu 1 4 % 1

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 1 4 % 1

Vakauden lisääntyminen 1 4 % 1

Yhteensä 25 8 17



xii 

 

Debatt om Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 4.12.1997 

  

Lähde: Riksmöte 1997–1998. Riksdagens protokoll 1997/98:40 Arbetsplenum 4.12.1997. 

 

 

Taloudellinen perustelu, viittaus tai väite Määrä Osuus Liberaalipuolue Maltillinen kokoomus

Valuuttakurssiriskin ja -spekulaatioiden väheneminen 14 13 % 13 1

Vakauden lisääntyminen 11 11 % 7 4

Korkotason lasku 10 10 % 7 3

Työllisyyden kasvu 7 7 % 4 3

Ytimeen rahapoliittisessa päätöksenteossa 6 6 % 1 5

Talouden kehittäminen helpompaa EMU:ssa 5 5 % 5

Talouskasvu 5 5 % 1 4

Ruotsin taloudellisen tilanteen parantaminen vaatisi EMU-

jäsenyyden 4 4 % 4

Uskottavuuden lisääntyminen 4 4 % 1 3

Lähentymiskriteerit 3 3 % 2 1

Ruotsilla vaikeampaa EMU:n ulkopuolella 3 3 % 2 1

Edut PK-yrityksille 4 3 % 1 3

ERM vain välitila 2 2 % 2

Investointien lisääntyminen 2 2 % 2

EMU:uun liittyvät kertakustannukset 2 2 % 2

EMU:n käynnistämä liittovaltiokehitys 2 2 % 2

Mikrotason hyödyt 2 2 % 2

Sisämarkkinoiden täydellistäminen 2 2 % 2

Transaktiokustannusten madaltuminen 2 2 % 2

Ennustettavuus vaikeaa 1 1 % 1

Euron kansainvälinen asema 1 1 % 1

Euroopan kilpailukyky 1 1 % 1

Hintavakauden kasvu 1 1 % 1

Hyvinvointivaltion ylläpitämisen helpottuminen 1 1 % 1

Inflaatiotason vakiintuminen 1 1 % 1

Kruunun ja euron kilpailu 1 1 % 1

Palkkajoustot 1 1 % 1

Rahapoliittista itsenäisyyttä ei nykyoloissa voida saavuttaa 1 1 % 1

Ruotsin hyvä taloudellinen tilanne 1 1 % 1

Taloustieteilijöiden näkemys 1 1 % 1

Ulkoistamisen uhka EMU:n ulkopuolella 1 1 % 1

Velkaantumisen väheneminen EMU:ssa 1 1 % 1

Verotuksen harmonisointi EMU:ssa 1 1 % 1

Yhteensä 104 49 55


