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RAHALIITTO JA SUOMI 
- toteutuivatko EMU-asiantuntijaryhmän 

ennustukset?

Pääministeri Paavo Lipponen 
asetti marraskuun lopussa 
1996 asiantuntijaryhmän 
selvittämään syntymässä 
olevan talous- ja rahaliiton 

merkitystä Suomen kansantaloudelle. 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin 
professori Jukka Pekkarinen ja jäsenik-
si mm. taloustieteen professorit Pertti 
Haaparanta, Seppo Honkapohja, Erkki 
Koskela, Heikki A. Loikkanen, Marian-
ne Stenius ja Matti Virén. Tämä joukko 
edusti maamme etevintä ja kokeneinta 
akateemista ekonomistikaartia. 

Työryhmä julkisti raporttinsa (EMU-
asiantuntijatyöryhmä 1997) jo tou-
kokuun alussa 1997, vain viisi kuukautta 
sen asettamisen jälkeen. Kaksi viikkoa 
tämän jälkeen valtioneuvosto antoi 
eduskunnalle selonteon ”Talous- ja ra-
haliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansal-

linen päätöksenteko” (Valtioneuvosto 
1997). Selonteko hyödynsi merkittävissä 
määrin työryhmän raportin taloudellista 
analyysia.1

Työryhmän raportti käsittelee talous- 
ja rahaliiton roolia EU:n osana, rahaliiton 
mikrotaloudellisia vaikutuksia, talouden 
rakennetta ja epäsymmetrisiä häiriöitä, 
finanssipolitiikkaa EMU:ssa, työmarkki-
noiden toimintaa, alueellista kehitystä, 
verotusta ja sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi 
se pohtii EKP:n tulevaa rahapolitiikkaa 
ja valuuttakurssipoliittisia kysymyksiä. 
Raportti kattaa siten varsin laajan aihe-
kokonaisuuden.  

Tässä artikkelissa pyrin arvioimaan 
pääasiassa työryhmän raporttia mutta 
myös valtioneuvoston selontekoa: Mis-
sä määrin ne onnistuivat nykyisten ko-
kemusten valossa? Miten niissä nähtiin 
toisaalta EMUn toiminta ja toisaalta sen 

haasteet Suomen kannalta? Voitiinko nii-
den perusteella ennakoida nykyistä hyvin 
vaikeaa tilannetta euroalueella? 

Kirjoitukseni lopussa esitän näkökoh-
tia euroalueen nykyisestä tilanteesta. 
Niiden valossa euroalueen isot ratkaisut 
taitavat olla vielä edessä.

RAPORTIN LÄHTÖKOHDISTA
Toimeksiantonsa mukaisesti asiantunti-
jatyöryhmä arvioi EMUa ja muita vaih-
toehtoja lähinnä taloudelliselta kannalta. 
Työryhmä totesi, että Suomen EMU-
jäsenyys on monitahoinen taloudelli-
nen ja poliittinen, jopa ulkopoliittinen 
kysymys ja kokonaisarvion tekeminen 
kuuluu poliittisille päätöksentekijöille, 
ei työryhmälle.

Työryhmä ei siten pyrkinyt tekemään 
kokonaissuositusta Suomen vaihtoeh-
doista vaan pikemminkin analysoimaan 

Keväällä 1997 valmistunut EMU-työryhmän raportti onnistui kohtuullisen hyvin erittäin lyhyessä ajassa 
hahmottamaan euroalueen yksittäisiä riskejä ja haasteita. Työryhmän raportti ei kuitenkaan ennakoinut 

niin suuria vaikeuksia euroalueelle kuin mitä olemme viime vuosina nähneet. Useat asiat ovat 
menneet kovin toisin kuin työryhmä aavisti. Viime vuosina on tehty monia päätöksiä, jotka poikkeavat 

Maastrichtin sopimuksen mukaisesta EMUsta, johon Suomessa uskottiin vahvasti. Työryhmän raportissa 
kuvataan hyvin EMUn asettamia vaatimuksia Suomen taloudelle. Keväällä 1997 annettu valtioneuvoston 

selonteko oli sen sijaan huomattavasti yksipuolisempi.



 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014 15

Pentti Pikkaraisen 
mielestä euroalueen tila 

on hyvin hauras ja herkkä. 
Sen tulevaisuus riippuu 

suurten jäsenmaiden 
kyvystä ratkaista 

ongelmiaan.



16 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014

VUONNA 1997 SUOMESSA EI PALJOAKAAN USKOTTU OMAN RAHA- 
JA VALUUTTAKURSSIPOLITIIKAN ONNISTUMISEEN.

vaihtoehtoja ja esittämään joitakin toi-
menpidesuosituksia eri osa-alueilla. 
Tältä osin työryhmän mandaatti ero-
si Ruotsin hallituksen asettamasta ns. 
Calmforsin komiteasta ja sen raportista 
(SOU 1996). Calmforsin komitea päätyi 
suosittamaan Ruotsille ainakin alkuvai-
heessa EMU-jäsenyydestä pidättäyty-
mistä.

Raportissa ei tehty myöskään huolel-
lista vertailua eri valuuttakurssipoliit-
tisten valintojen (EMU-jäsenyys, kel-
lunta, ERM2 -järjestelmä2) välillä vaan 
keskityttiin analysoimaan erityisesti 
EMU-jäsenyyden merkitystä ja vaiku-
tuksia Suomelle. Työryhmä koki, että 
huolellisen vertailun tekeminen on liian 
haastava tehtävä näin lyhyessä ajassa.

Arvioitaessa työryhmän raporttia 
ja poliittista päätöstä Suomen EMU-
jäsenyydestä on syytä pitää mielessä 
Suomen raha- ja valuuttakurssipoliitti-
nen historia. 1990-luvun lopulla Suomi 
oli vielä toipumassa - toki hyvää vauh-
tia - 1980-luvun rahoitusmarkkinoiden 
liberalisoinnin ja 1990-alun kiinteän 
valuuttakurssin romahduksesta. Nämä 
tapahtumat olivat jättäneen syvän trau-
man suomalaiseen yhteiskuntaan eikä 
tällaisten tapahtumien haluttu toistuvan 
tulevaisuudessa. Usko omaan menestyk-
selliseen raha- ja valuuttakurssipolitiik-
kaan oli vähäinen huolimatta markan 
kellunnasta vuosina 1992-96 saaduista 
lyhytaikaisista mutta myönteisistä koke-
muksista, jotka työryhmäkin noteerasi. 
Näiden kokemusten valossa on ymmär-
rettävää, että monet tahot kaipasivat ja 
uskoivat EMU-jäsenyyden tuovan ra-
hataloudellista ja makrotaloudellista 
vakautta.     

RAPORTIN KESKEISET NÄKEMYKSET JA 
NIIDEN ARVIOINTIA
Rahaliiton taloudellisia hyötyjä ja haitto-
ja arvioitaessa asiantuntijatyöryhmä pyr-
ki arvioimaan toisaalta mikrotaloudelli-
sia, taloudellista tehokkuutta koskevia 
hyötyjä ja toisaalta rahaliiton vaikutuk-

sia makrotaloudelliseen vakauteen. Jäl-
kimmäinen näkökulma liittyy pitkälti ns. 
optimaalisen valuutta-alueen teoriaan.

Yhteisen rahan mikrotaloudelliset 
tehokkuushyödyt liittyvät mm. valuu-
tanvaihdosta aiheutuvien kustannusten 
vähenemiseen, valuuttakurssiriskeiltä 
suojautumisen tarpeen vähenemiseen, 
rahaliiton sisäisen vaihdannan lisään-
tymiseen valuuttakurssiepävarmuuden 
poistumisen myötä, pääomamarkkinoi-
den tehostumiseen, hintojen vertail-
tavuuden paranemiseen ja sitä kautta 
kilpailun lisääntymiseen. Työryhmä 
mainitsi lisäksi, että suorat sijoitukset 
todennäköisesti lisääntyvät.

Työryhmä ei tehnyt omia arvioita näi-
den tekijöiden kvantitatiivisista vaiku-
tuksista, mutta se totesi muiden tekemiin 
arvioihin viitaten vaikutusten olevan 
selvästi suuremmat kuin hankkeen to-
teuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Vaikutukset ovat myös luonteeltaan py-
syviä. Työryhmä totesi, että vaikutukset 
riippuvat rahaliiton koosta, ja Suomen 
kannalta Ison-Britannian ja Ruotsin jää-
minen EMUn ulkopuolelle pienentäisi 
näitä etuja.

”Rahaliiton mikrotaloudelliset 
edut ovat kiistattomia ja 

pysyviä.”

Rahaliiton mikrotaloudelliset hyödyt 
ovat kiistattomia ja pysyviä. Ne jäävät 
usein vähäiselle painoarvolle julkisessa 
keskustelussa erityisesti kriisien aikana, 
jolloin vakausnäkökulma korostuu. 

Mahdollisista mikrotaloudellista hyö-
dyistä argumentti suorien sijoitusten li-
sääntymisestä on kiistanalainen. Voita-
neen ajatella, että jos jokin euroalueen 
maa ei pysty toimimaan rahaliiton edel-
lyttämien vaatimusten mukaisesti ja siten 
makrotaloudellinen epävarmuus lisään-
tyy, tällä voi olla negatiivinen vaikutus 
suoriin sijoituksiin. Euroalueen nykyiset 

ja mahdollisesti tulevat kriisimaat eivät 
ole kovin houkuttelevia kohteita pitkä-
aikaisten suorien sijoitusten kannalta.          

Työryhmällä oli erittäin hyvä käsitys 
EKP:n rahapolitiikan periaatteista jo 
ennen niistä tehtyjä lopullisia päätök-
siä. Valmistelut Euroopan rahataloudel-
lisessa instituutissa EMIssä olivat tässä 
vaiheessa jo pitkällä, ja niistä tiedettiin 
myös julkisuudessa varsin paljon. 

Asiantuntijatyöryhmä arvasi kuiten-
kin siinä väärin, että EKP noudattaisi 
rahapolitiikan strategian osalta Bun-
desbankin käytäntöä antaen rahan mää-
rälle välitavoitteen roolin. Jälkeenpäin 
tarkasteltuna voidaan todeta, että euro-
alueen kehitys olisi ollut tapahtunutta 
suotuisampaa, jos työryhmä arvaus olisi 
toteutunut. Viime vuosikymmenellä EKP 
ei painottanut tarpeeksi monetaarisen 
kehityksen (raha- ja luottoaggregaatit) 
sisältämää informaatiota päättäessään 
rahapolitiikan virityksestä. EKP:n matala 
korkotaso ja odotukset korkojen pysymi-
sestä pitkään matalalla tukivat luottojen 
kysyntää. Pankit vastasivat vahvaan luot-
tojen kysyntään myöntämällä - osittain 
ahneudessaan - asiakkaille runsaasti 
luottoja. Toteutunutta kireämpi rahapo-
litiikka olisi hillinnyt kriisiin johtanutta 
ylikuumenemista monessa euroalueen 
maassa vähentäessään luottojen kysyn-
tää.3

EKP:n matalakorkopolitiikka 
ruokki ylikuumenemista ja johti 

kriisiin useissa euromaissa.

Suurin huoli Suomessa ja monissa muissa 
mahdollisissa euroalueen maissa oli so-
peutuminen mahdollisiin epäsymmet-
risiin häiriöihin, jollaiset osuvat vain 
yhteen tai osaan euromaista. Keskuste-
luissa korostuivat erityisesti mahdolli-
set ulkoiset, vientiin ja kansainvälisiin 
rahoitusmarkkinoihin kohdistuvat epä-
symmetriset häiriöt. Työryhmä totesi, 
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ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄLLÄ OLI LIIALLINEN LUOTTAMUS JULKISEN 
TALOUDEN PELISÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEEN EMUssa.

että Suomen kansantalouden häiriöissä 
oli ollut merkittävää epäsymmetriaa ver-
rattuna muihin Länsi-Euroopan maihin 
ja että Suomi poikkeaa tässä suhteessa 
merkittävästi EU:n ydinmaista. Lisäksi 
työryhmä totesi, että Suomi oli ollut altis 
Isosta-Britanniasta ja Ruotsista peräisin 
oleville häiriöille.

Toistaiseksi epäsymmetriset ulkoiset 
häiriöt eivät ole olleet euroalueen mai-
den suurin ongelma. Epäsymmetriset 
häiriöt ovat pikemmin johtuneet sisä-
syntyisistä tekijöistä, kuten erilaisista 
talouspoliittisista toimintatavoista ja 
kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemi-
sesta. Suomen nykyisessä taloustilan-
teessa on toki tällaisia epäsymmetrisen 
(ulkoisen) häiriön elementtejä. Suomen 
nykyisen vaikean taloustilanteen taus-
talla on mm. elektroniikkasektorin vai-
keudet, metsäsektorin rakennemuutos 
ja teräksen kansainvälinen ylituotanto. 
Ukrainan ja Venäjän kriisi voi vaikuttaa 
Suomen talouteen voimakkaammin kuin 
moniin muihin euroalueen maihin. 

Finanssipolitiikan osalta työryhmällä 
oli kohtuullisen vahva usko siihen, että 
sovittuja julkisen talouden pelisääntöjä 
(vakaus- ja kasvusopimus, ”no bail out” 
-sääntö4) noudatetaan. Työryhmä arvi-
oi, että julkisen talouden liikkumavara, 
erityisesti alijäämän osalta, voi olla liian 
tiukka ja että julkisessa taloudessa pitäisi 
antaa suunniteltua suurempi paino julki-
selle velalle.

Julkisen talouden pelisääntöjen nou-
dattamisessa on tapahtunut merkittä-
vää lipsumista. Raportissa toki nähtiin 
lipsumisen mahdollisuus, muttei siinä 
määrin kuin on tapahtunut. Euroalueen 
kehityksen kannalta olisi ollut erittäin 
suotavaa, että velkatasoihin olisi suhtau-
duttu selvästi tapahtunutta vakavammin. 
Tältä osin työryhmän suositus oli erittäin 
osuva.

Työmarkkinoiden ja yleensä tuotan-
nontekijöiden markkinoiden osalta työ-
ryhmä painotti joustavuuden lisäämistä, 
kun valuuttakurssin kautta tapahtuva 

sopeutuminen vähenee ja se poistuu ko-
konaan euroalueen maiden välillä. Kun 
reaalisen valuuttakurssin (suhteellisen 
kilpailukyvyn) muutokset eivät tapahdu 
nimellisen valuuttakurssin muutosten 
kautta, hyvä työllisyyskehitys edellyttää 
aikaisempaa suurempaa palkkojen, mui-
den tuotannontekijöiden ja lopputuottei-
den hintojen joustoa, jos halutaan välttää 
sopeutuminen määrien (tuotannon, työl-
lisyyden ja työttömyyden) kautta. Tältä 
osin työryhmä nosti esille useita suosi-
tuksia. Yleisten nimellisten korotusten 
täytyy olla maltillisia ottaen huomioon 
sekä tuottavuuden että mahdollisesti 
myös ulkomaankaupan vaihtosuhteen5 
kehityksen. Pitää sallia aikaisempaa suu-
remmat toimialoittaiset erot palkoissa. 
Voi olla tarpeen lisätä yritystason palk-
kajoustoa. Työryhmän näkemykset olivat 
loogisia talousteorian näkökulmasta. Nä-
kemysten sisäistämisessä ja toteuttami-
sessa ei ole vielä edetty riittävästi.

MITÄ RAPORTISTA PUUTTUI?
Euroalueen kriisin seurauksena on ryh-
dytty kehittämään rahoitusmarkkinoi-
den infrastruktuuria, kuten valvontaa. 
Viime vuosina on tehty useita päätöksiä 
(euroalueen) pankkiunionin perusta-
miseksi. Pankkiunioni koostuu neljästä 
elementistä: rahoituslaitosten yhteinen 
valvonta, kriisinratkaisumekanismi ja 
-rahasto, talletussuoja ja mahdollinen 
fiskaalinen vastuu. Pankkiunionin yh-
teinen pankkivalvonta aloittaa EKP:n 
yhteydessä vielä tämän vuoden aikana. 
On sovittu kriisinratkaisumekanismista 
ja -rahastoista, joiden osalta siirrytään 
askeleittain kohti yhteisvastuuta. On-
gelmissa olevien pankkien hoitamisessa 
korostetaan sijoittajan vastuuta ja mah-
dollinen yhteinen fiskaalinen vastuu 
on viimeinen hätävara. Talletussuojan 
osalta on ollut esillä yhteisvastuullisia 
malleja, mutta ne eivät ole toistaiseksi 
saaneet riittävää kannatusta. Kansallisia 
talletussuojajärjestelmiä on kuitenkin 
harmonisoitu.

On todennäköistä, että pankkiunio-
ni tai ainakin monet sen elementeistä 
olisivat nousseet euroalueen tai EU:n 
agendalle jossain vaiheessa ilman krii-
siäkin. Työryhmän raportissa ei käsitelty 
lainkaan näitä kysymyksiä. Tämä saattoi 
johtua työryhmän hyvin tiukasta aika-
taulusta. 

Asiantuntijatyöryhmän 
raportti ei käsitellyt lainkaan 

pankkiunionia.

Pankkiunionin lisäksi kriisin aikana on 
tapahtunut merkittävää siirtymistä koh-
ti yhteisvastuullisia järjestelyitä turvaa-
maan ongelmiin ajautuneiden valtioiden 
rahoitus. Kriisin aikana on perustettu 
vakausmekanismeja (ERVM, ERVV ja 
EVM), joilla voidaan tukea ongelmiin 
joutuneita euroalueen maita.  

Keskusteluun on noussut myös eu-
roalueen valtioiden yhteiset joukkovel-
kakirjat ja ylipäätään siirtyminen kohti 
fiskaalista ja jopa poliittista unionia.6 
Euroalue on siten erkaantunut varsin 
kauas Maastrichtin sopimuksen maail-
masta, missä työryhmän raportti pitkälti 
elää. Keskustelut fiskaalisesta ja poliitti-
sesta unionista eivät ole kuitenkaan uusia 
teemoja EU:n historiassa. Näitä teemoja 
sivuttiin työryhmän raportin useassa 
kohdassa. Työryhmä arvioi, että tällaiset 
teemat voivat nousta ajan myötä esille, 
mutta työryhmä ei sen syvällisemmin 
analysoinut niitä. 

EKP on nykyisen kriisin aikana ryhty-
nyt toimimaan tavalla, mikä ei ollut näh-
tävissä valmisteluvaiheessa 1990-luvulla, 
eivätkä nyt tehdyt rahapoliittiset ope-
raatiot edes olleet millään tavalla esillä 
silloin. EKP:n rahapolitiikan ohjausme-
kanismi kehitettiin EMIssä lyhyiden kor-
kojen ohjaamiseen. Kriisin aikana EKP 
on tehnyt rahapoliittisia operaatioita 
hyvin pitkissä maturiteeteissa, ostanut 
ongelmissa olevien euroalueen valtioiden 
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joukkovelkakirjoja ja pyrkinyt viesteil-
lään vaikuttamaan hyvin voimakkaasti 
koko tuottokäyrään eli sekä lyhyisiin että 
pitkiin korkoihin.

EKP on edennyt tässä vaiheessa kriisiä 
jopa niin pitkälle, että voidaan sanoa, et-
tei euroalueella ole vapaasti markkinoilla 
määräytyvää valtion velkakirjojen tuotto-
käyrää. Tuottokäyrän lyhyt pää määräy-
tyy EKP:n rahapoliittisten operaatioiden 
perusteella. EKP:n viestit mahdollisista 
interventioista tuottokäyrän keskipit-
kässä ja pitkässä päässä vaikuttavat voi-
makkaasti tuottokäyrän pitkään päähän. 
Tällaisessa tilanteessa tuottokäyristä ei 
voi päätellä juuri mitään rahoitusmark-
kinoilla vallitsevista inflaatio- ja kasvuo-
dotuksista eikä valtion velkaan liittyvistä 
luottoriskeistä.  

OLISIKO RAPORTIN PERUSTEELLA VOITU 
ENNAKOIDA NYKYISTÄ KRIISIÄ?
On mielenkiintoinen ja relevantti ky-
symys, voidaanko työryhmän raportin 
perusteella ennakoida millään tapaa eu-
roalueen kriisiä ja nykyistä hyvin vaikeaa 
tilaa. Tähän kysymykseen voidaan vastata 
sekä kielteisesti että myönteisesti.

Vastaus on kielteinen siinä mielessä, 
että raportista ei löydy selvää varoitus-
ta euroalueen mahdollisesta ajautumi-
sesta näin syvään ja fundamentaaliseen 
kriisiin. Jos raportin tekijät olisivat 
ennakoineet tällaisen tilanteen olevan 
edes jollakin kohtuullisella todennäköi-
syydellä mahdollinen, he olisivat siitä 
varmasti varoittaneet. Nykyinen kriisi on 
siten raportin valossa hyvin harvinainen 
kehityskulku.

Toisaalta raportissa nostettiin esille 
tai varoitettiin monista tekijöistä, jotka 
voivat johtaa ongelmiin euroalueella 

tai Suomessa. Raportissa korostettiin 
jäsenmaiden heterogeenisuuden olevan 
mahdollinen ongelma EMUn tasapai-
noisen kehityksen kannalta. Sama kos-
kee lähentymisehtojen7 löysää tulkintaa. 
Raportissa korostetut julkisen velan kor-
kean tason aiheuttamat ongelmat osuvat 
myös nappiin. Työryhmällä ei ollut myös-
kään aivan sataprosenttista uskomusta 
julkisen talouden pelisääntöjen noudat-
tamiseen.

Raportin huolellinen lukija voi siten 
löytää raportista monia tekijöitä, jotka 
ennakoivat ongelmia euroalueella, mutta 
nykyisen kaltaista kriisiä sen perusteella 
ei toki voi nähdä. Raportin tarkastelu ris-
kien osalta oli osittainen, ja työryhmältä 
puuttui kokonaisnäkemys euron uhkista 
ja ongelmista. Työryhmä ei tainnut aavis-
taa myöskään sitä, että usea työryhmän 
mainitsema riskitekijä toteutuu enem-
män tai vähemmän samanaikaisesti. 
Työryhmä ei onnistunut hahmottamaan, 
että Maastrichtin sopimuksen mukainen 
euroalue oli jo lähtökohtaisesti puutteel-
linen rakennelma. 

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO
Valtioneuvoston selonteko nojasi vah-
vasti työryhmän raporttiin taloudelli-
sen analyysin osalta. Selonteon sävy oli 
kuitenkin selvästi erilainen kuin mikä oli 
työryhmän raportin ”toisaalta - toisaal-
ta”- ekonomistianalyysi. Selonteko oli 
poliittinen dokumentti, joka perusteli 
Suomen EMU-jäsenyyttä ensimmäisten 
maiden joukossa. 

Selonteon lähtökohtana oli, että Suo-
men EU-jäsenyys velvoittaa Suomen 
liittymään EMUun ja siihen pitää pyrkiä 
ensimmäisten maiden joukossa. Selonte-
on mukaan Suomen EMU-jäsenyydestä 
päätettiin jo EU-jäsenyyden yhteydessä 
ja Suomi ei silloin hakenut poikkeusta 
rahaliiton jäsenyydestä, kuten Tanska ja 
Iso-Britannia olivat aikoinaan tehneet. 
Sittemmin toki Ruotsi jäi EMUn ulko-
puolelle ilman muodollista poikkeuslu-
paa.

Vaikka selonteko hyödyntää reippaas-
ti työryhmän raporttia, niiden välillä on 
merkittäviä eroja. 

Kun työryhmän raportti edes jollakin 
tapaa pyrki vertailemaan Suomen kannal-
ta EMU-jäsenyyttä ja markan kelluntaa ja 
esitti jopa monia myönteisiä näkökohtia 
kellunnasta, markan kellunta nähtiin se-
lonteossa erittäin huonona ja epätoivotta-
vana vaihtoehtona. Selonteon legalistisen 
lähtökohdan mukaan markan kellunta ei 
olisi sopusoinnussa EMU-jäsenyyspyrki-
myksen kanssa, mihin Suomi oli sitoutu-
nut. Tämän ajattelun mukaisesti jäsenyys 
ERM2 -valuuttakurssijärjestelmässä olisi 
loogisempi ratkaisu kuin kellunta. Selon-
teon mukaan Suomi viestittäisi ERM2 
-jäsenyydellä pyrkimystään euroon, jos 
Suomi ei pääsisi siihen mukaan ensim-
mäisten maiden joukossa. Voitaneen 
tulkita, että EMU-asiantuntijatyöryhmä 
sitä vastoin preferoi kelluntaa suhteessa 
ERM2 -jäsenyyteen.

Valtioneuvoston selonteko 
uskoi asiantuntijatyöryhmää 

vahvemmin EMUn 
vakauteen.

Selonteossa heijastui hyvin vahva usko 
EMUn vakauteen ja siihen, että EMUssa 
noudatetaan sovittuja pelisääntöjä. Työ-
ryhmän raportissa ei ole havaittavissa 
näin vahvaa uskoa.

Asiantuntijatyöryhmän raportti mai-
nitsi useaan kertaan, kuinka tärkeää 
Suomen EMU-jäsenyyden kannalta oli-
si Ruotsin ja Ison-Britannian jäsenyys 
eurossa. Selonteossa tätä näkökulmaa ei 
pidetty merkittävänä Suomen kannalta. 

Selonteko korosti työryhmän raporttia 
voimakkaammin Suomen mahdollisuut-
ta EMUn jäsenenä vaikuttaa euroalueen 
ja erityisesti EKP:n päätöksentekoon. 
Tämä nähtiin merkittävänä syynä liittyä 
euroon mielellään ensimmäisten maiden 
joukossa.

ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ VAROITTI MONISTA MAHDOLLISISTA 
ONGELMISTA, MUTTEI EUROALUEEN AJAUTUMISESTA NÄIN 

SYVÄÄN KRIISIIN.

EKP:n ja euroalueen 
erilaisten vakausmekanismien 

viimeaikaiset toimintatavat eivät 
olleet nähtävissä vuonna 1997.



 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014 19

Selonteko korosti työryhmän raporttia 
vähemmän työmarkkinoiden joustavuu-
delle asetettavia vaatimuksia. Vaatimuk-
sia ei toki vähätelty, mutta ne eivät nous-
seet esille läheskään niin vahvasti kuin 
työryhmän raportissa.

Kuten työryhmänkin raportissa, se-
lonteossa ei mainita mitään EMUn 
vaatimuksista rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin, kuten rahoitusmarkki-
noiden valvonnan osalta. Viimeaikaiset 
päätökset pankkiunionista ja keskustelu 
fiskaalisesta ja poliittisesta unionista oli-
vat siten täysin selonteon hahmottaman 
kehityksen ulkopuolella. 

Kun työryhmän raportti antaa huo-
lelliselle lukijalle eväitä ymmärtää ny-
kyistä euroalueen kriisiä ja siihen joh-
taneita tekijöitä, selonteon perusteella 
on mahdotonta kuvitella, miksi ja miten 
on ajauduttu nykyiseen tilanteeseen. 
Selonteossa on vahva usko harmoniseen 
vakausunioniin. 

EUROALUE ISOJEN RATKAISUJEN 
EDESSÄ?
Kun EKP on pitänyt yllä rauhaa rahoi-
tusmarkkinoilla ja euroalueen kasvu on 
ollut viime aikoina niukasti positiivista, 
jotkut ovat tehneet tästä johtopäätöksen, 
että euroalueen kriisi alkaa olla ohi. Näin 
ei valitettavasti voida todeta monien 
keskeisten reaalitalouden tunnuslukujen 
valossa.

Julkisen talouden velkasuhde on 
noussut hyvin korkealle tasolle monis-
sa euroalueen maissa eikä sen nousu 
ole vielä edes taittunut (kuvio 1). Sama 
koskee pankkien järjestämättömiä luot-
toja (kuvio 2). Työttömyys (kuvio 3) on 
kasvanut järkyttävän suureksi, erityi-
sesti nuorten kohdalla (kuvio 4). Vaik-
ka työttömyyden kasvussa on nähtävissä 
vakaantumista, työllisyys laskee edelleen 
varsin kovaa vauhtia monessa maassa 
(kuvio 5).

Kansainvälisen järjestelypankin BI-
Sin tutkijat (Cecchetti et al. 2011) 
ovat kiinnittäneet huomiota julkisen 
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Kuvio 1. Julkinen velka / BKT, %.

Lähde ja 2013 ennuste: IMF World Economic Outlook 10/2013.

Kuvio 2. Pankkien järjestämättömät luotot / kaikki luotot, %.

Lähde: IMF.
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”SELONTEON PERUSTEELLA ON MAHDOTONTA KUVITELLA, MIKSI JA 
MITEN ON AJAUDUTTU NYKYISEEN TILANTEESEEN.”

velan ohella yritysten ja kotitalouksien 
velkaantumiseen. Heidän empiiristen 
tulostensa mukaan yritysten velkaantu-
misesta tulee taakka talouden kasvulle, 
kun kansantaloudessa yritysten velka on 
yli 90 prosenttia bkt:sta. Kotitalouksien 

velan osalta he päätyvät 85 prosentin 
kriittiseen rajaan. 

Vuoden 2012 tietojen perusteella yri-
tysten velka oli yli 90 prosenttia bkt:sta 
Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Ir-
lannissa, Itävallassa, Portugalissa, Rans-



20 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014

kassa, Sloveniassa, Suomessa ja Virossa. 
Kotitalouksien velka oli yli 85 prosenttia 
bkt:sta Hollannissa, Irlannissa ja Portu-
galissa. Ottaen huomioon kriittisenä pi-
detyn julkisen talouden 80-90 prosentin 
velkasuhteen sekä yritysten ja kotitalo-
uksien velkaantumisen Irlanti ja Portu-
gali ylittävät kaikilla sektoreilla kriittiset 
rajat.    

Euroalueen edessä 
olevat haasteet ovat 

paljon vakavampia kuin 
asiantuntijatyöryhmä ja 

valtioneuvosto vuonna 1997 
aavistivat.

Julkisen talouden, pankkisektorin ja työ-
markkinoiden kehityksen vakauttaminen 
ja kääntäminen selvästi parempaan suun-
taan edellyttää monen vuoden ripeää kas-
vua. Ennusteiden mukaan sellaista ei ole 
näköpiirissä. 

Erityisen huolestuttavaa on, että euro-
alueen isojen maiden Italian, Ranskan ja 
Espanjan kehitys on monilta osin väärän 
suuntaista. Jos näiden maiden valtiot tai 
rahoituslaitokset ajautuvat ongelmiin 
rahoitusmarkkinoilla, ongelmia ei voida 
hoitaa nyt olemassa olevien vakausme-
kanismien puitteissa, vaan joudutaan ha-
kemaan uudenlaisia ratkaisuja. Kreikka, 
Kypros, Portugali tai Irlanti ei ratkaise 
euroalueen tulevaisuutta. Euroalueen tu-
levaisuus on Italian, Ranskan ja Espanjan 
käsissä. Edessä olevat haasteet ovat ko-
vin toisenlaisia ja paljon vakavampia kuin 
uskallettiin edes aavistella keväällä 1997 
EMU-asiantuntijatyöryhmässä, saati sit-
ten valtioneuvostossa. •

Viitteet

1 Tiihonen (2014) on laaja katsaus rahaliitosta 

Suomessa käytyyn keskusteluun.

2 Ennen vuonna 1999 aloittanutta EMUa vallin-

neessa Euroopan valuuttakurssimekanismissa 

(ERM) kansallisten valuuttojen kurssit noudattivat 

tiettyä vaihteluväliä suhteessa laskennalliseen 

Euroopan valuuttayksikköön (ECU) ennen raha-

liiton perustamista. Sen jälkeen ERM2:ssa eräiden 

rahaliiton ulkopuolisten EU-maiden valuutta-

Kuvio 4. Nuorten miesten (15-24 -vuotiaat) työttömyysaste, %.

Lähde: Eurostat.
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Kuvio 5. Työllisten määrä (2000=100, 4 neljänneksen liukuma).

Lähde: Eurostat.
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Kuvio 3. Euroalueen ongelmavaltiot - työttömyys.

Lähde: Eurostat.
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kurssit on kiinnitetty suhteessa euroon jollakin 

vaihteluvälillä. 

3 Ks. esim. Mayer (2012), Pikkarainen (2005, 

2007) ja Tervala (2012).

4 Vuodesta 1997 käyttöön otettu vakaus- ja kasvu-

sopimus määrää sanktioita, jos jäsenmaiden julki-

sen velan kasvu ja taso ylittävät määrätyt ylärajat. 

”No bail out”-säännöllä tarkoitetaan Maastrichtin 

sopimukseen 1992 kirjattua periaatetta, ettei jä-

senmaan tule ottaa vastatakseen toisen jäsenmaan 

veloista. Sama sääntö sisältyy voimassa olevaan 

EU:n Lissabonin sopimukseen (Artikla 125), 

jonka kaikki jäsenmaat ratifioivat marraskuuhun 

2009 mennessä. Euroopan keskuspankki ei sään-

töjensä mukaan saa ostaa valtioiden velkakirjoja 

niiden liikkeeseenlaskusta mutta kylläkin niiden 

jälkimarkkinoilta.

5 Palkkojen ja muiden kustannusten sekä loppu-

tuotteiden hinnat vaikuttavat viennin hintakilpai-

lukyyn samoin kuin työn tuottavuuden (tuotannon 

määrä työtuntia kohti) kehitys. Ulkomaankaupan 

vaihtosuhteen (vienti- ja tuontihintojen välisen 

suhteen) heiketessä tuontipanokset kallistuvat ja 

tuonti-inflaation seurauksena myös palkkoihin 

kohdistuu nousupaineita, jotka saattavat johtaa 

kilpailukyvyn heikkenemiseen.

6 Ks. esim. EU:n komissio (2012), Allard et al. 

(2013), French Treasury (2013) ja Nordvig 

(2013).

7 Rahaliiton jäsenyyttä hakevien tuli täyttää lähen-

tymisehdot, jotka koskivat inflaatiota, korkotasoa, 

valuuttakurssia, julkisen talouden alijäämää ja 

julkisen velan tasoa.
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