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Johdanto

Sekä komissio että Euroopan rahapoliittinen instituutti julkaisivat 25. maaliskuuta raportin siitä,
kuinka Emun lähentymisperusteiden täyttämisessä on edistytty.
Lisäksi komissio julkisti suosituksensa talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä
ilmoittaen, mitkä jäsenvaltiot olivat täyttäneet yhteisen valuutan 1.1.1999 tapahtuvan
käyttöönottamisen kriteerit. Komission arvion mukaan seuraavat yksitoista jäsenvaltiota täyttävät
kriteerit: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Saksa ja Suomi. Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta täyttävät kriteerit mutta käyttävät
mahdollisuuttaan jättäytyä toistaiseksi ulkopuolelle ("opt out").

Talous- ja valtiovarainministerien neuvoston (Ecofin) ja Euroopan parlamentin on vielä
vahvistettava suositus, ja myös Eurooppa-neuvoston on hyväksyttävä se kokouksessaan
2. toukokuuta 1998 lopullista päätöstä varten.

*

Sillä, että Suomen sisällä mielipiteet talous- ja rahaliiton kaikkiin vaiheisiin osallistumisen
järkevyydestä jakautuvat, ei ole enää yhtä suurta merkitystä kuin aikaisemmin, koska
hallituskoalition kaikki viisi puoluetta ovat ottaneet myönteisen kannan Emuun. Suuren valiokunnan
hyväksyttyä myönteisen kannan sisältävän mietinnön (jonka valiokunnan enemmistö hyväksyi
oppositiopuolueiden esittäessä varauksia), parlamentin enemmistön löytyminen on selvää. Myös
kansalaisten Emu-kanta on muuttunut myönteisemmäksi.   

Suomen talouskasvu hidastui vuonna 1996 mutta nopeutui jälleen 1997. Työttömyysaste on
kuitenkin EU:n toiseksi korkein - 14, 5 % vuonna 1997 - mutta työttömyys on vähentynyt viime
aikoina, minkä ansiosta hallituskoalition talouspolitiikka vaikuttaakin lupaavammalta kuin viime
vuonna. Pääministeri Paavo Lipponen on myös osoittanut ajavansa päättäväisesti työvoimapoliittisia
uudistuksia, vaikka työntekijäjärjestöt ja työnantajat eivät tukisikaan niitä. Nykyinen viiden puolueen
hallitus on osoittautunut paljon odotettua vakaammaksi.

Kolme helmikuussa 1998 tehtyä mielipidemittausta osoitti, että sosiaalidemokraattien kannatus oli
laskenut yli neljä prosenttiyksikköä verrattuna maaliskuun 1995 vaalien tulokseen (jolloin puolue
sai 28,3 % äänistä). Oikeistoon lukeutuvan Kansallisen kokoomuksen asema on vakaa, ja puolueen
kannatus on kasvanut edellisvaaleista; tuolloin puolue sai 17,9 % äänistä, nyt kokoomusta äänestäisi
19 - 20 % äänioikeutetuista. Hallituskoalitioon kuuluvien kolmen pienemmän puolueen kannatus
on muuttunut. Nämä puolueet ovat Vasemmistoliitto (jota kannattaa nyt noin 8 % äänioikeutetuista),
Vihreä liitto (nyt noin 8 %) ja Ruotsalainen kansanpuolue (noin 5 %). Oppositiopuolue Keskustan
kannatus on kasvanut 4 - 5 prosenttiyksikköä puolueen viime vaaleissa saamaan ääniosuuteen
(19,9 %) verrattuna.

Lähentymisperusteiden täyttyminen

Suomi kuuluu lähentymiskriteerit täysin täyttäviin yhteisön jäsenvaltioihin. On arvioitu, ettei
Suomella ole ollut "liiallisia alijäämiä" viimeisten kahden vuoden aikana.
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Taulukko 1: Lähentymiskriteerien täyttyminen

YKHI-inflaatio Pitkät korot Julkisen talouden Julkinen velka (% BKT:stä)
alijäämä
(% BKT:stä) (- = julkisen
talouden ylijäämä)

1996 1,1 7,1 3,3 57,6

1997 1,3* 5,9* 0,9 55,8

1998§ 2,0 5,3 -0,3 53,6
Huom.: * tarkastelujakso: helmikuu 1997 - tammikuu 1998     § = ennuste  Lähde: ERIn lähentymisraportti, maaliskuu 1998

a) Inflaatio

Suomi täyttää selvästi Maastrichtin inflaatiokriteerin: kuluttajahintaindeksin avulla laskettu inflaatio
on tällä hetkellä EU:n alhaisimpia, ja sen vuosivauhti on 1,3 %. Inflaatiovauhdin ennustetaan
kuitenkin kasvavan hieman (2,0 prosenttiin vuosina 1998 ja 1999) kun alhaisemmat hinnat, jotka
olivat Euroopan unioniin liittymisen tuoma väliaikainen etu, nousevat.

Kuvio 1: Inflaatio

1990 - 1995: perusta: KHI. 1996 - 1999: perusta YKHI. *= ennuste.  Lähde: ERIn lähentymisraportti, maaliskuu 1998. 

b) Pitkät korot

Suomen korkotason laskutendenssi on merkinnyt, että Suomi täyttää helposti tämän kriteerin.
Markan arvo säilyi vakaana Saksan markan arvoon verrattuna vuoden 1995 loppupuolella ja vuonna
1996, joten Suomen pankki saattoi alentaa korkoja jatkuvasti. Suomen pankki laski keskeisen
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huutokauppakorkonsa ennätysmäisen alas, 3,0 prosenttiin, 9. lokakuuta 1996. Pitkät korot ovat lähes
pysyneet 0,5 prosentin vaihteluvälin sisällä viitekorkoina käytettyihin Saksan korkoihin verrattuina.

Koska markka liitettiin ERM-järjestelmään 14.  lokakuuta 1996, se saattaisi joutua keinottelijoiden
hyökkäysten kohteeksi markkinoiden testatessa sen vahvuutta. On oltu huolestuneita siitä, että
markan pariteettia voitaisiin joutua puolustamaan korkotason avulla hidastuvan kasvun ja
lisääntyvän työttömyyden oloissa. Vaikkei tällaista tilannetta ole vielä havaittu, nämä pelot ovat
voineet vaikuttaa siihen, että lyhyiden korkojen on ennustettu hieman nousevan. Korkojen
nousuodotukset ovat kuitenkin heikentyneet viime aikoina, ja pitkät markkinakorot laskivat vuoden
1997 loppua kohti.

ERIn mukaan pitkät korot olivat tarkastelujaksona helmikuusta 1997 tammikuuhun 1998
keskimäärin 5,9 % ja alittivat siten selvästi korkokriteerinä olevan 7,8 %:n viitearvon.

 

Kuvio 2: Pitkät ja lyhyet korot (%)

Huom.: * ennuste
Lähde: Keskeiset ennusteet valtiovarainministeriön Economic Bulletin -julkaisusta (syyskuu 1997 ja tammikuu 1998)
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Kuvio 3: Korkotaso (%)

Huom.: Joulukuusta 1995 lähtien pankkien antolainausta (uudet lainat) käytetään markkinoiden
keskikoron määrittämiseen

Lähde: OECD Main Economic Indicators, OECD Financial Statistics September 1997, January
1998

c) Julkisen talouden alijäämä

Suomen hallitus on sitoutunut pienentämään julkisyhteisöjen alijäämän 3 prosentin viitearvon
alapuolelle kuten Maastrichtin sopimuksessa edellytetään. ERIn ja komission mukaan julkisen
talouden alijäämä oli 3,3 % BKT:stä vuonna 1996 mutta laski 0,9 %:in vuonna 1997. Vuonna 1998
julkisen talouden odotetaan olevan ylijäämäinen.

Suomi täyttää siis vaivatta "kestävän lähentymisen" kriteerin. Lisäksi korjausmarginaalia on
runsaasti, jos ennusteet osoittautuvat liian optimistisiksi.

Valtiontalouden alijäämä oli valtiovarainministeriön mukaan 7,4 % BKT:stä vuonna 1996 ja 4,7 %
vuonna 1997, mikä viittaa julkisyhteisöjen alijäämään sisältyvien muiden tekijöiden ylijäämään
(näitä ovat paikallishallinnon rahoitusasema, sosiaaliturvabudjetti ja rahoitusliiketoimet). Koska
talouskasvun odotetaan nopeutuvan, valtiovarainministeriön virallisessa ennusteessa arvioidaan
valtiontalouden alijäämäksi 3,3 % vuonna 1998.

Vuoden 1996 talousarvio perustui 14,5 prosentin työttömyysasteeseen. Näin korkea työttömyysaste
on merkinnyt korkeita sosiaaliturvamaksuja. Verotulot kasvoivat kuitenkin vuonna 1995 4 prosenttia
ja 5 prosenttia vuonna 1996. Vuonna 1997 valtion verotulot kasvoivat yli 8 % tammikuun ja
lokakuun välisenä aikana .1
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Kuvio 4: Julkisen talouden alijäämä prosentteina BKT:stä
(- = julkisen talouden ylijäämä)

Huom.: * ennuste
Lähteet: ERIn lähentymisraportti, maaliskuu 1998 

Samalla kun hallitus on antanut retorisen tukensa veronleikkausten kaltaisille yritystoimintaa
tukeville politiikan suunnanmuutoksille, se tietää varsin hyvin tarvitsevansa edelleen
hallituskoalition viiden erilaisen puolueen tukea.

d) Julkinen velka

Suomen julkisen velan kokonaismäärän osuus BKT:stä on aina ollut Maastrichtin sopimuksessa
edellytettyä 60 %:n viitearvoa pienempi. Tämä ja budjettitilanne ovat mahdollistaneet sen, että
Suomi on voinut viimeisten kahden vuoden ajan täyttää lähentymiskriteerit valtiona, jolla ei ole
perustamissopimuksen 104 c artiklassa tarkoitettua"liiallista julkistalouden alijäämää".

Vuosisadan loppua ja ensi vuosituhannen alkua koskevien ennusteiden mukaan velkataso laskee
tasaisesti, mikä heijastaa tehokkaasti tasapainotettujen talousarvioiden todennäköisyyttä.
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Kuvio 5: Julkinen bruttovelka prosentteina BKT:stä 1990 - 1998

Huom.: *  ennuste
** Maastrichtin määritelmä. Lähde: ERIn lähentymisraportti, maaliskuu 1998

e) Normaalit ERM-vaihteluvälit

Maastrichtin sopimuksessa todetaan, että täyttääkseen valuuttakurssia koskevan Emuun
osallistumisen kriteerin jäsenvaltion valuutan tulee kuulua "ainakin kahtena viimeisenä
tarkastelujaksoa edeltävänä vuotena" ERM-järjestelmään ilman että jäsenvaltio devalvoi valuuttansa.

Hallitus antoi eduskunnalle 15. maaliskuuta 1996 lakiesityksen rahalain muuttamiseksi. Tavoitteena
oli varmistaa, että Suomella olisi lainsäädäntö, joka mahdollistaisi ERM-järjestelmään liittymisen
silloin kuin tilanne sen sallisi. Suomi liittyi ERM-järjestelmään 14. lokakuuta 1996, ja markan kurssi
kiinnitettiin aiempaa tiiviimmin Saksan markkaan.

ERIn lähentymisraportin mukaan Suomen markka on ollut jokseenkin vakaa koko tarkastelujakson
ajan. Sinä aikana (16 kuukautta), jolloin markka on osallistunut ERMiin, se on pysytellyt lähellä
muuttumattomia keskuskurssejaan eikä toimenpiteitä valuutan tukemiseksi ole tarvittu. Komissiolla
on asiasta sama näkemys ("on (...) ollut riittävän vakaa kahden viime vuoden aikana"). 

Taulukko 2: FIM:n ja DEM:n keskinäinen vaihtosuhde

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Vaihtokurssi 2.87 3.46 3.22 3.05 3.05 2.99
FIM:DEM

Lähde: EIU:n maaraportit ja Suomen Pankki, tammikuu 1998
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Suomen Pankki, tammikuu 1998. Luku on vuoden 1997 tammikuun ja lokakuun välisen ajan3
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f) Keskuspankin riippumattomuus

Suomen keskuspankilla (Suomen Pankki) on kaksi ensisijaista rahapoliittista tavoitetta: pitää
inflaatiovauhti alhaisena ja säilyttää markan arvo suhteessa Saksan markkaan vakaana. Suomen
pankin tehtävä on määritellä Suomen rahapolitiikka ja harjoittaa sitä, hallinnoida ja sijoittaa
ulkomaanvaluuttavarantoja ja vastata maksu- ja rahoitusjärjestelmän tehokkuudesta.

Laki Suomen pankista velvoittaa pankin pyrkimään rahan vakauteen. Suomen Pankki päättää
rahapolitiikasta itsenäisesti ja voi vapaasti käyttää rahapolitiikan välineitään (avomarkkinaoperaatiot,
luottotoimet, vähimmäisvarannot). Pankki asettaa edelleen nämä tavoitteet etusijalle huolimatta
paineista löysentää rahapolitiikkaa, nopeuttaa talouskasvua ja vauhdittaa työllisyystilanteen
paranemista.

Eduskunta hyväksyi muutoksia lakiin Suomen Pankista 13. kesäkuuta 1997. Muutokset tulivat
voimaan 1. tammikuuta 1998. Niiden ansiosta pankin asema on nyt täysin sopusoinnussa
keskuspankin itsenäisyyttä koskevien perustamissopimuksen määräysten kanssa .2

g) Todellinen lähentyminen: kasvu ja työttömyys

Suomen talous on kokenut 1990-luvun lopussa taloudellisen vaurauden kauden, vaikka talouskasvun
odotetaankin nyt heikkenevän jonkin verran. Bruttokansantuotteen kokonaiskasvu oli 3,6 % vuonna
1996. Kolmen kuukauden kasvuvauhti kiihtyi huomattavasti: vuoden ensimmäisen neljänneksen
1,5 %:sta viimeisen neljänneksen 5,6 %:in. Vuonna 1997 kasvuvauhti oli 5,9 % .3

Valtiovarainministeriön vuodelle 1998 laatimien ennusteiden mukaan kasvuvauhti putoaa 3,5 %:in.
Euroopan komission ennusteet lupaavat 4,0 %:n reaalikasvua vuonna 1998, ja vuonna 1999
reaalikasvun ennustetaan olevan 3,6 %. Kasvuvauhti on pysynyt vakaasti eurooppalaisen keskiarvon
yläpuolella ja on OECD-maiden korkeimpia. Tämä johtuu teollisuudessa menestyksellisesti
toteutetuista uudistuksista, tiukoista budjettitoimista, suotuisasta rahapoliittisesta tilanteesta ja
luottamuksen vahvuudesta .4

Hallituksen harjoittama tiukka julkisen sektorin menojen hillitseminen on rajoittanut kotimaisen
kysynnän laajenemismahdollisuuksia. Lisäksi yksityisen kulutuksen kasvu on säilynyt huomattavan
vakaana huolimatta siitä, että kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen reaalikasvu oli 7,5 %
vuonna 1995 (mikä suurelta osin johtui väliaikaisten rasitteiden poistumisesta) ja hidastui
huomattavasti vuonna 1996, jolloin reaalitulot kasvoivat vain 1,8 %. Yksityinen kulutus kasvoi
3,4 % vuonna 1996, ja valtiovarainministeriön, ETLAn ja OECD:n ennusteiden mukaan kasvun
odotetaan olevan 3,3 - 3,5 % vuonna 1998 ja 2,9 - 3,0 % vuonna 1999.
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Kuvio 6: BKT:n reaalikasvu (%)

Huom.: markkinahintainen BKT  * tammikuu - lokakuu ** ennuste
Lähde: Valtiovarainministeriön Economic Bulletin -julkaisun keskeisimmät ennusteet, syyskuu

1997, Euroopan komission viralliset ennusteet, lokakuu 1997

Työllisyystilanne on vähemmän tyydyttävä vaikka se onkin paranemassa. Korkea työttömyys on
jarruttanut kulutusta ja rasittanut tulo- ja menoarviota muuttaen jatkuvasti hallituksen
vakautusohjelmia. Työttömyys on alentunut eniten rakennusalalla, jolla työttömyysaste on silti yhä
korkein. Suomen työttömyysaste on EU:n toiseksi korkein; työttömyysaste on korkein Espanjassa.

Työttömyysaste on kuitenkin alentunut: se oli lähes 16 % vuonna 1996 ja 14,5 % vuonna 1997.
Hallitus ennustaa työttömyysasteen putoavan 13,5 %:in vuonna 1998. Helmikuussa 1998
työttömyysaste oli 13,8 %. Euroopan komission ennusteissa luvataan kuitenkin vielä parempaa
tulosta vuosille 1998 (12,6 %) ja 1999 (11,7 %).
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Kuvio 7: Työttömyysaste (%)

* ennuste
Lähde: Suomen valtiovarainministeriö, komissio

h) Kauppa- ja maksutase

Vientikysyntä heikkeni vuonna 1996, mikä johtui Emu-valmistelujen aiheuttamista tulo- ja
menoarvion leikkauksista kaikkialla Euroopassa. On todennäköistä, että ERM-jäsenyys on osaltaan
pitänyt markkaa vahvana, ja tuonti kasvoi vientiä enemmän vuonna 1996.

Markan vahvistuminen vaikutti kielteisesti maksutaseeseen vuonna 1996. Tämä selittää Suomen
markkinaosuuksien pienenemisen kaukomarkkinoilla ja tuonnin nopean kasvun, erityisesti koska
yritykset käyttivät hyväkseen matalaa korkotasoa lisäten investointeja. Tämän johdosta kauppataseen
ylijäämä alkoi hitaasti kaventua.

Vientiluvut olivat kuitenkin hyviä vuonna 1997, ja vienti on kasvanut 13 % vuodesta 1996.
Kulutushyödykkeiden tuonti on kasvanut 12 % vuodesta 1996. Sekä kauppatase että vaihtotase olivat
ylijäämäisiä.

Suomi hyötyi siis taloudellisesti EU:sta ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan. Mutta vuodesta 1996
Suomi on ollut nettomaksaja (900 miljoonaa Suomen markkaa/vuosi).
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Kuvio 8: Kauppatase ja vaihtotase prosentteina BKT:stä 

Huom.: markkinahintaiset luvut * ennuste
Lähde: Tilastokeskus, elokuu 1997, The Finnish Economy 1/1997, valtiovarainministeriön

Economic Bulletin -julkaisun (syyskuu 1997) keskeiset ennusteet, Euroopan komission
viralliset ennusteet

Kuvio 9: Tärkeimmät vienti- ja tuontimaat 1996 (%)

Huom.: * vuoden 1994 luku
Lähde: Tilastokeskus, elokuu 1997
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Poliittinen tausta

a) Hallitus

Suomen viiden puolueen "sateenkaarikoalitio" (sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto, Kansallinen
kokoomus, Ruotsalainen kansanpuolue ja Vihreä liitto) on tultuaan valtaan huhtikuussa 1995
nojannut ns. kolmikantastrategiaan. Tähän kuuluu tiivis yhteistyö työnantajien ja erityisesti
työntekijäjärjestöjen kanssa. Tämän läheisen yhteistyön ansiosta hallitus pääsi vuonna 1995
sopimukseen inflaatiosta, historiallisesta työeläkesopimuksesta ja kaksi vuotta voimassa olevasta
tulopoliittisesta sopimuksesta. Tulopoliittinen sopimus uudistettiin vuonna 1997 ja on voimassa
kaksi vuotta. Tämä maltillinen sopimus, joka ei kiihdytä inflaatiota, takaa rauhan säilymisen
työmarkkinoilla vuoden 1999 loppuun saakka.

Varmistaessaan tuen aiempaa tiukemmalle talouspolitiikalle Lipposen hallitus näytti siis onnistuvan
siinä missä sen edeltäjät olivat epäonnistuneet.

Suomen hallituspuolueilla on 143 eduskunnan (parlamentin) 200 paikasta. Hallituksen vakautta on
edistänyt se, että siihen kuuluu puolueita poliittisen kentän eri puolilta. On kuitenkin vaikea pitää
tällaista monimuotoista poliittisten ryhmien kokoonpanoa yksimielisenä, ja hallituksen yhtenäisyyttä
onkin testattu. Koalitio on kuitenkin osoittautunut hyvin vakaaksi. Sosiaalidemokraatteihin
lukeutuva pääministeri Paavo Lipponen on joutunut käyttämään huomattavaa suostuttelukykyään
estääkseen yksittäisiä kansanedustajia äänestämästä hallitusta vastaan eduskunnassa.

Toinen SDP:n johtaman koalition jatkamista puoltava seikka on, että hallituksella on edelleen laaja
kansalaisten kannatus. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että kotitalouksien käytettävissä oleva tulo
kasvoi merkittävästi vuonna 1995, pääasiassa reaalisten palkankorotusten, verojen maksun
lykkäyksen, kasvaneen omaisuustulon ja korkeampien eläketulojen ansiosta.

Nyt kun kaikki hallituspuolueet ovat hyväksyneet Suomen osallistumisen vuonna 1999 Emun
kolmanteen vaiheeseen, poliittinen tilanne on selkeä. Hallituksella on eduskunnassa puolellaan selvä
Emun kolmanteen vaiheeseen osallistumista kannattava enemmistö.

Suuren valiokunnan (EU-asioita käsittelevän valiokunnan) 3. huhtikuuta 1998 hyväksymä mietintö
oli tästä osoitus.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Tämän puolueen asema viiden puolueen hallituksessa on keskeinen. Puolueella oli hallitseva rooli
päätettäessä Suomen EU-jäsenyydestä vuonna 1994.

SDP:llä on tiiviit suhteet ammattiyhdistysliikkeeseen. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt sopivat
marraskuussa 1997 "puskurirahastoista" - ennalta arvaamattomia tilanteita varten luodusta
joustavasta mekanismista, joka suojelisi mahdollisen Emuun osallistumisen aiheuttamilta
palkanalennuksilta ja työttömyydeltä. Järjestelmään kuuluu toimenpiteitä, joilla turvataan
työttömyysturvan rahoitus ja tasoitetaan työnantajien maksamien työttömyysvakuutusmaksujen ja
työttömyyseläkemaksujen määrän vaihteluja. Sopimus takaa sekä työntekijäjärjestöjen että
eduskunnan sosiaalidemokraattisten jäsenten kannatuksen Emulle.
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SDP suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti Emun kolmanteen vaiheeseen osallistumiseen ja päätti
24. syyskuuta 1997 (äänin 53 puolesta, 3 vastaan), että Suomen tulisi osallistua Emun kolmanteen
vaiheeseen ensimmäisessä aallossa. Osallistumisen vastustajat olivat lähinnä sitä mieltä, että
kannattaisi odottaa ja katsoa, eivätkä varsinaisesti vastustaneet osallistumista.

Vasemmistoliitto

Tämä on hallituspuolue, joka tosin on sitoutunut tukemaan hallitusohjelmaa mutta ei ole
varauksettoman vakuuttunut siitä, että Suomen olisi viisasta  osallistua Emun kolmanteen
vaiheeseen.  Myös tällä puolueella on, kuten SDP:lläkin, tiiviit yhteydet työntekijäjärjestöihin.

Vaikka näkemykset eroavat selvästi, puolue päätti vuoden 1997 loppupuolella kaikkien jäsenten
suljetussa lippuäänestyksessä selvällä (60 %) ääntenenemmistöllä, että se kannattaa hallituksen
esitystä nopeasta osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen. Tulos johtui osittain siitä, että
puolueen johto teki selväksi, että kielteinen päätös aiheuttaisi puolueen lähdön hallituksesta.

Kansallinen Kokoomus

Oikeistoon lukeutuva Kansallinen kokoomus, myös hallituspuolue, on syyttänyt pääministeriä
katsoen tämän tehneen liiallisia myönnytyksiä SAK:lle (ammattiliittojen keskusjärjestölle), mikä on
Kokoomuksen mielestä vesittänyt sekä hallituksen puolueettomuuden että rakenneuudistusten tehon.
Kokoomus kannattaa Suomen osallistumista Emun kolmanteen vaiheeseen jo varhaisessa vaiheessa.

Ruotsalainen kansanpuolue (Svenska Folkpartiet)

Tämä on liberaalipuolue, joka ajaa ruotsia puhuvan vähemmistön etuja . Puolue kannattaa Suomen5

osallistumista Emun kolmanteen vaiheeseen jo ensimmäisessä aallossa.

Vihreä Liitto

Myös vihreät äänestivät Emun kolmanteen vaiheeseen osallistumisen puolesta tammikuussa 1998
puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Tulos oli selvä: 31 ääntä
puolesta, 13 vastaan. Eräät vihreät kansanedustajat aikovat pitää kiinni kielteisestä kannastaan
eduskunnan äänestäessä asiasta, mutta enemmistö noudattaa puolueen virallista linjaa.

b) Oppositiopuolue Keskusta

Suurin oppositiopuolue on ollut erimielinen Emun kolmanteen vaiheeseen osallistumisesta, mutta
syyskuussa 1997 pidetyssä puoluekokouksessa Keskusta päätti vastustaa Suomen osallistumista.
Puolue on myös kannattanut kansanäänestyksen järjestämistä Emun kolmanteen vaiheeseen
osallistumisesta. Puolueen kansanedustajat säilyttivät Emun vastaisen kantansa myös eduskunnan
suuressa valiokunnassa tämän hyväksyessä Emu-mietintönsä 3. huhtikuuta 1998.

Keskustan kannatus on mielipidemittausten mukaan kasvamassa, ja gallupien mukaan se on Suomen
suurin puolue tai ainakin yhtä suuri kuin SDP. Lokakuussa 1996 järjestettyjen EU-parlamenttivaalien
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tulos ei poikennut radikaalisti vuonna 1995 järjestettyjen eduskuntavaalien tuloksesta.
Keskustapuolue sai eniten ääniä, 24,4 %, mutta ei saanut enemmän paikkoja kuin hallituspuolueet
SDP (21,5 %) ja Kokoomus (20,2 %); kaikki kolme puoluetta saivat neljä paikkaa. Vasemmistoliitto,
Vihreät ja Ruotsalainen kansanpuolue saivat yhteensä neljä paikkaa.

c) Työnantajien ja yritysten kanta

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) mukaan suurin osa keskusliiton jäsenistöön
kuuluvista suomalaisista teollisuusyrityksistä kannattaa Suomen osallistumista Emun kolmanteen
vaiheeseen jo varhaisessa vaiheessa vaikka Ruotsi on päättänyt jättäytyä ulkopuolelle.

d) Työntekijäjärjestöt

Ay-liikkeen ja kahden hallituspuolueen, SDP:n ja Vasemmistoliiton, perinteiset tiiviit suhteet ovat
vaikeuttaneet työmarkkinauudistuksia. Siksi tehtyjen sopimusten työllistämisvaikutus vesittyi lähes
täysin. Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen erilaiset odotukset kuvastavat, miten vaikea on päästä
yksimielisyyteen tästä kysymyksestä. Työmarkkinauudistuskysymys sai aikaan valtavan poliittisen
kuilun hallituksen sisällä ja jakoi työntekijäryhmät ja teollisuuden. Hallitus ei siksi todennäköisesti
harkitse radikaaleja sosiaalisia reformeja ja työmarkkinauudistuksia, osittain siksi, että tämä rasittaisi
hallituskoalitiota huomattavasti ja osittain sen vuoksi, että Suomessa poliitikot puolueesta
riippumatta arvostavat suuresti nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää.

Nyt kun niin kutsutuista puskurirahastoista käydyt neuvottelut (ks. edellä)on saatu menestyksellisesti
päätökseen, työntekijäjärjestöjen kannattavat Suomen osallistumista tammikuussa 1999 Emun
kolmanteen vaiheeseen.

e) Kansalaismielipide

Suomalaiset äänestäjät ovat aikaisemmin olleet paljon tyytyväisempiä maan EU-jäsenyyteen kuin
äänestäjät muissa uusissa jäsenvaltioissa, Ruotsissa ja Itävallassa. Suomi hyötyy myös taloudellisesti
jäsenyydestä. Kuitenkin suhtautuminen Euroopan unioniin on ollut jonkin verran kielteisempää
vuoden 1994 jäsenyyskansanäänestyksen jälkeen. Emu-mielipiteet ovat vaihdelleet, ja pitkän aikaa
noin 41 - 46 % kansalaisista vastusti mielipidemittausten mukaan Emun kolmanteen vaiheeseen
osallistumista.

Uusimpien mielipidetutkimusten mukaan suomalaisten enemmistö kannattaa kuitenkin nyt Suomen
varhaista osallistumista. Tämä johtuu useista tekijöistä: puskurirahastoneuvottelujen onnistuminen
- mikä sai työntekijäjärjestöt luopumaan vastustuksestaan -, Vasemmistoliiton ja vihreiden selkeät
Emuun osallistumista puoltavat päätökset ja se tosiseikka, että EU:n jäsenvaltioiden selvä enemmistö
on mukana jo Emun kolmannen vaiheen alkaessa. Myös hallituksen päättäväistä poliittista
johtajuutta kannatetaan yhä laajemmin.

f) Emu: Ruotsin vaikutus

Suomen alkuvaiheen epäröintiin vaikutti voimakkaasti epävarmuus siitä, mitä maan toiseksi suurin
kauppakumppani Ruotsi päättää tehdä. Näillä kahdella kansantaloudella on voimakkaat kauppa- ja
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investointisiteet. Molemmissa maissa tuotannon ja viennin rakenne on hyvin samankaltainen, ja
kumpaankin vaikuttavat herkästi toisen suhteellisen kilpailukyvyn muutokset.

Koska Ruotsin markkinoilla on Suomelle suuri merkitys, Ruotsin kruunun devalvointi voisi
vahingoittaa voimakkaasti Suomen teollisuuden kilpailukykyä. 

Koska Ruotsi ei osallistu Emun kolmanteen vaiheeseen sen käynnistyessä, Ruotsin ratkaisu
vaikuttanee Suomeen ainakin epäsuorasti. Pääministeri Paavo Lipponen on kuitenkin todennut, ettei
Ruotsin päätös ole elintärkeä Suomelle - vaikka Lipponen toivoikin, että Suomi ja Ruotsi päättävät
liittymisestä samanaikaisesti.

On myös otettava huomioon, että Ruotsin yksipuolinen päätös jättäytyä ulkopuolelle tehtiin
alkusyksystä viime vuonna. Tämän jälkeen Emun kolmanteen vaiheeseen osallistumisen kannatus
on kasvanut tasaisesti kansalaisten keskuudessa, työntekijäjärjestöissä, yrityksissä ja
hallituspuolueissa.

"Ruotsi-tekijällä" näyttää olevan päinvastainen vaikutus kuin etukäteen uskottiin. Riskeistä
huolimatta Ruotsin jättäytyminen ulkopuolelle on lisännyt suomalaisten itseluottamusta.
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Johtopäätökset

Työttömyyden vähentämisen ja tiukan finanssipolitiikan harjoittamisen keskenään ristiriitaiset
tavoitteet rasittavat tulevaisuudessakin viiden puolueen koalitiohallitusta ja sen suhteita
työmarkkinaosapuoliin.

 Talouspolitiikkaa ohjataan valmistamaan maan taloutta vuonna 1999 tapahtuvaan Emun kolmanteen
vaiheeseen osallistumiseen samalla kun yritetään alentaa erittäin korkeaa työttömyysastetta.

Koska näiden kahden tavoitteen välillä vallitsee selvästi havaittava vaihtokauppatilanne, hallituksen
suurin haaste on seuraavina vuosina turvata työttömyyden jatkuva aleneminen maan osallistuessa
Emun kolmanteen vaiheeseen.

Suomen talous on kuitenkin kohentunut, ensin vaihtotase ja vähitellen myös julkisen talouden
rahoitusasema. Vakautettujen hintojen, aiempaa matalampien korkojen ja vahvistuneen
valuuttakurssin yhteisvaikutus helpottaa valuuttakurssin vakauden säilyttämistä, mikä taas edistää
kilpailukykyä ja vaimentaa inflaatiopaineita. 

Suomi täyttää kaikki lähentymiskriteerit eikä sillä ole yhteisen rahan käyttöönottoa koskevaa
ulkopuolellejättäytymislauseketta. ERI ja komissio suosittelevat, että Suomi on niiden 11 valtion
joukossa, jotka osallistuvat Emun kolmanteen vaiheeseen. Suomen eduskunnan enemmistö kannattaa
tässä kysymyksessä hallitusta. Suomen osallistumisesta Emun kolmanteen vaiheeseen 1. tammikuuta
1999 alkaen ei ole epäilystäkään.


