
Euroopan 
komissio

KC-78-07-277-FI-C

Yksi Eurooppa – yksi valuutta
Euro on yhtenäisvaluutta 15 EU-jäsenvaltiossa, jotka yhdessä muodostavat 
euroalueen. Talous- ja rahaliitto EMU on euron taustatukena toimiva 
poliittinen ja taloudellinen liitto, joka täydentää EU:n yhtenäismarkkinoita.

Kun EU perustettiin vuonna 1957, jäsenvaltiot keskittyivät rakentamaan 
kaupan ”yhteismarkkinoita”. Ajan myötä kävi kuitenkin selväksi, että sisämarkkinoiden 
jatkuva kehitys ja menestys edellyttäisivät läheisempää taloudellista ja rahapoliittista 
yhteistyötä. Vuonna 1991 jäsenvaltiot sitten hyväksyivät sopimuksen Euroopan 
unionista (Maastrichtin sopimus) ja päättivät, että Euroopalla olisi 2000-luvulla vahva 
ja vakaa yhteinen valuutta.

Toukokuussa 1998 päätettiin, mitkä jäsenvaltiot siirtyisivät ensimmäisinä yhteiseen 
valuuttaan, ja haaveesta tuli totta vuonna 1999, kun euro otettiin käyttöön. 
Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002 eurosetelit ja -kolikot ilmestyivät 
ihmisten lompakoihin. 

Euro yhdistää eurooppalaisia
EU edistää Euroopan käytännön yhdentymistä monin eri tavoin, vaikka usein työ 
tuntuu kätkeytyvän lakiteksteihin ja virallisiin sopimuksiin. Euro on yksi vahvimmista ja 
kouriintuntuvimmista symboleista EU:n, Euroopan valtioiden ja kansalaisten yhteiselle 
identiteetille ja yhteisille arvoille.

Mitä etua 
  eurosta?

Euroalue: Tietoa & taustaa

Keskeiset tunnusluvut (2006) Euroalue EU-27 USA Japani

Väestö (milj.) 317 494 300 128

BKT (trilj. euroa ostovoimana) 8,4 11,9 11,2 3,5

Osuus maailman BKT:stä (% ostovoimana) 14,6 21,0 19,7 6,3

Vienti(*) (tavarat ja palvelut % BKT:stä) 21,7 14,3 10,8 16,8

Tuonti(*) (tavarat ja palvelut % BKT:stä) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Ilman EU:n sisäistä kauppaa.                           Lähde: Euroopan komissio, EKP ja IMF, 2007
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  Euroalue, johon 
1.1.2008 lähtien kuuluvat 
myös Kypros ja Malta

  EU-jäsenvaltiot, 
jotka eivät osallistu 
euroalueeseen

  EU-jäsenvaltiot, 
jotka eivät ole vielä 
siirtyneet euroon

Mitä etua eurosta on ollut?
Talous- ja rahaliiton (EMU) ja euron tavoitteena on parantaa Euroopan talouden 
toimivuutta sekä luoda eurooppalaisille enemmän työpaikkoja ja hyvinvointia. 
Tuloksena on myös maailman toiseksi suurin talous. Euron etuja ovat

 :: vakaa valuutta
 :: alhainen infl aatio ja alhaiset korot
 :: hintojen selkeys
 :: ei valuutanvaihtokustannuksia
 :: yhdenmukaisemmat rahoitusmarkkinat 
 :: toimivampi talous
 :: vahvempi julkinen talous
 :: EU:n suurempi painoarvo maailmantaloudessa 
 :: kansainvälisen kaupan helpottuminen 
 :: selkeä eurooppalainen identiteetti
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EU:n talous 
hyötyy, koska…
Talous yhdentyy edelleen
Yhtenäisvaluutta helpottaa sijoituspääoman liikkumista euroalueella
sinne, missä sitä voidaan käyttää tehokkaimmin. Euroalueen rahoitus-
markkinoiden laajuuden ansiosta investointeihin on saatavilla enemmän 
pääomaa ja sijoittajien riskit jakaantuvat laajemmalle. Yksittäisen kansalaisen kannalta 
käytännön etu on, että rahan lähettämisestä toiseen euroalueen maahan syntyvät kulut 
ovat pienentyneet jopa 90 prosenttia. 

€-fakta: Rajat ylittäviä euromaksuja koskevat säännöt vahvistettiin vuonna 
2001, ja esimerkiksi 100 euron siirtokustannukset ovat sittemmin pudonneet 
24 eurosta 2,40 euroon.  

Euroalueella on suurempi painoarvo maailmassa
Maailmantalouden johtavat maat tapaavat kansainvälisissä ryhmittymissä, kuten IMF:ssä ja G8-ryhmässä, 
ja pyrkivät edistämään vakaita maailmanmarkkinoita. Euro on nykyisin Yhdysvaltain dollarin jälkeen 
maailman toiseksi tärkein valuutta, ja esimerkiksi joukkolainamarkkinoilla se on jo ohittanut Yhdysvaltain 
dollarin. Näin Euroopan unionin ääni on vahvistunut maailmassa.

€-fakta: Joulukuussa 2006 käytössä olleiden euroseteleiden ja -kolikoiden kokonaisarvo 
ylitti liikkeellä olleiden Yhdysvaltain dollareiden arvon.

Euro tukee kansainvälistä kauppaa
Euroa käytetään yhä enemmän kansainvälisen kaupan maksuvälineenä vahvuutensa, saatavuutensa sekä 
herättämänsä luottamuksen vuoksi. Euroalueen yritykset voivat maksaa ja vastaanottaa maksut euroissa, 
jolloin niiden valuuttariskit pienenevät. Lisäksi kauppa on helpompaa kumppaneillemme, jotka voivat käydä 
kauppaa kautta koko euroalueen yhdellä ainoalla valuutalla.

Euroalueen jäsenvaltiot hyötyvät, 
koska…
Jäsenvaltiot säästävät rahaa
Alhaisen ja vakaan infl aation ansiosta valtioiden lainanotto on halvempaa kuin ennen. Julkisen velan 
korkojen laskun ansiosta rahaa jää käytettäväksi julkisiin palveluihin tai veronalennuksiin.

Alhainen infl aatio lisää sosiaalista tasa-arvoa
Korkea ja epävakaa infl aatio kasvatti ennen kuilua rikkaiden ja köyhien ryhmien ja alueiden välillä. 
Nykyinen vakaa ja alhainen infl aatiotaso puolestaan suojaa heikommin toimeen tulevien varallisuutta 
ja ostovoimaa.

EMU edistää vakaata ja kestävää julkista taloutta
Jokaisen EU-maan on ennen euron käyttöönottoa osoitettava taloutensa terveys, minkä mittarina 
käytetään niin kutsuttuja Maastrichtin kriteereitä (julkisen velan ja alijäämän on oltava tietyissä rajoissa, 
samoin infl aation ja korkotason, ja vaihtokurssien on pysyttävä vakaina). Kun jäsenvaltio sitten on liittynyt 
euroalueeseen, sen on noudatettava velka- ja alijäämäsääntöjä. Vahva julkinen talous varmistaa osaltaan, 

että kansalaisista pidetään tasapuolisesti huolta nyt ja tulevaisuudessa – 
esimerkiksi riittävin terveyspalveluin ja eläkkein.

Talous kestää paremmin ulkoisia iskuja 
Euroalueen talouden laajuus ja vahvuus auttavat sitä 

sopeutumaan talouskriiseihin paremmin kuin ennen, 
jolloin esimerkiksi energian hinnan odottamattomat 
nousut tai maailman valuuttamarkkinoiden vaihtelut 

synnyttivät häiriöitä kansantalouksiin. 

€-myytti: Euro vie kansallisen itsemääräämisoikeuden
Euron käyttöönotto merkitsee kieltämättä myös, että jäsenvaltio siirtää vapaaehtoisesti osan kansallisesta 
itsemääräämisoikeudestaan EU:lle, sillä jäsenvaltioiden on koordinoitava talouspolitiikkansa ja valvottava 
menojaan. Globaalistuneessa nykymaailmassa kansallinen itsemääräämisoikeus on toisaalta usein 
enemmänkin harhaa kuin todellisuutta, etenkin rahatalouden alueella, missä todellista merkitystä on 
itse asiassa vain muutamalla hallitsevalla valuutalla. Koordinoimalla politiikkansa jäsenvaltiot voivat 
tosiasiallisesti kasvattaa vaikutusvaltaansa ja mahtiaan maailmantaloudessa. Taloutensa puolesta euroalue 
on kokonaisuutena merkittävämpi ja suurempi kuin osiensa summa.

Yritykset hyötyvät eurosta, koska…
Alhaiset korot lisäävät investointeja
Alhainen infl aatio pitää korkoprosentit matalalla. Se tarkoittaa, että yritykset voivat ottaa halvemmalla 
lainaa esimerkiksi uusien koneiden hankintaan tai tutkimustyöhön. Tuloksena on enemmän uusia 
tuotteita ja palveluita sekä korkeampi tuottavuus, mikä puolestaan johtaa talouskasvuun ja uusien, 
parempien työpaikkojen syntyyn. 

€-fakta: Sen jälkeen kun euro vuonna 1999 otettiin käyttöön, euroalueella on luotu 
yli 10 miljoonaa uutta työpaikkaa, kun sitä edeltävinä seitsemänä vuonna uusia 
työpaikkoja syntyi vain 1,5 miljoonaa.

Vakaa talous helpottaa pitkän 
aikavälin suunnittelua
Ennen EMUa epävakaista koroista syntyi 
yllättäviä kustannuksia. Yritysten pitkän 
aikavälin investoinnit olivat riskialttiita, sillä oli 
vaikea tietää, tuottaisivatko ne voittoa. EMUssa 
nykyisin vallitseva taloudellinen vakaus vähentää 
epävarmuutta ja rohkaisee yrityksiä pitkän 
aikavälin investointeihin.

Pienemmät riskit – enemmän 
rajat ylittävää kauppaa
Aiemmin kauppa EU-rajojen yli edellytti monien vaihtuvakurssisten valuuttojen käyttöä. Valuuttoihin 
liittyvien riskien vastapainoksi yritykset myivät ulkomailla korkeammin hinnoin, mikä taas vähensi 
kauppaa. Tätä riskiä ei enää ole.

€-fakta: Euroalueen kaupan on arvioitu lisääntyneen noin 4–10 prosenttia 
yhtenäisvaluuttaan siirtymisen jälkeen, ja tavarakauppa EU:n 

ulkopuolisten maiden kanssa on sekin lisääntynyt noin kolme 
prosenttia.

Valuuttakustannusten 
poistuminen vilkastuttaa 

kauppaa ja investointeja
Ennen euroa valuutanvaihdon kustannukset olivat 
korkeat, arviolta noin 20–25 miljardia euroa 
vuodessa EU-alueella. Nämä kustannukset ovat 
nyt kadonneet euroalueen sisäisestä kaupasta, 
kun kaikki maksut ja laskut ovat euromääräisiä. 

Lisäksi euro on haluttu valuutta euroalueen 
ulkopuolella.

Kuluttajat hyötyvät 
eurosta, koska…

Kilpailu on lisääntynyt
Koska kuluttajat voivat tehdä ostoksia helpommin yli rajojen 

ja vertailla hintoja, liikkeiden ja tavarantoimittajien välinen kilpailu on 
lisääntynyt. Kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa, osa hinnoista on laskenut 

ja hinnankorotukset pysyvät kurissa.

Hinnat pysyvät vakaina
Euro on pudottanut infl aation alhaiselle ja vakaalle tasolle. Vielä 1970- ja 1980-luvuilla 

monien jäsenvaltioiden infl aatioprosentit olivat korkeita, jopa yli 20 prosenttia. 
Infl aatiotaso putosi kun euroa ryhdyttiin valmistelemaan, ja euron käyttöönoton 

jälkeen se on pysynyt euroalueella noin kahdessa prosentissa. Matala ja vakaa 
infl aatio on kaikkien etu.

Lainanotto on helpompaa ja halvempaa
Koska Euroopan keskuspankki (EKP) pitää infl aation 

alhaisena, korot pysyvät matalina. Käytännössä se 
tarkoittaa, että ihmiset voivat ottaa lainaa helpommin 
ja halvemmalla vaikkapa asunnon ostoon tai 
lomamatkaan.

 

Matkustaminen on halvempaa ja helpompaa
Kun 1990-luvulla matkustettiin kaikkien EU-maiden läpi ja vaihdettiin valuuttaa jokaisella rajalla, valuutanvaihdon 

kustannukset nousivat noin puoleen koko summasta ilman, että oli vielä tehty yhtä ainutta ostosta! Valuutanvaihdon 
kustannukset – puhumattakaan vaivasta – ovat nyt historiaa. Ulkomailla matkustavien turistien, lomailijoiden, 

opiskelijoiden ja työmatkalaisten elämä on helpottunut ja halventunut. Eurovaluuttaa vaihdetaan kernaasti 
monissa maissa euroalueen ulkopuolellakin – arvioiden mukaan jopa 20 prosenttia euroseteleistä kiertää 

muualla kuin euroalueella.
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Infl aation lähentyminen: euroalue
Kuluttajahintojen vuotuinen nousuprosentti
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Pitkien korkojen lähentyminen: euroalue
(10 v. joukkolainat) Vuosikorko prosentteina   

€-myytti: Euron tulo nosti hintoja
Talous- ja rahaliitto EMUn luoma hintavakaus suojaa talouksia ja yrityksiä infl aatiolta. On totta, että 
joissakin maissa eräiden jokapäiväisten tuotteiden, kuten kahvikupillisen tai hiustenleikkuun hinta nousi, 
kun euro otettiin käyttöön. Kuluttajahintatilastot kuitenkin osoittavat, että keskimäärin euron käyttöönotto 
aiheutti vähemmän hinnannousuja kuin yleisesti uskotaan ja että sen keskimääräinen vaikutus hintoihin 
oli hyvin pieni (kertavaikutuksena noin 0,1–0,3 prosenttia vuonna 2002). Kaiken kaikkiaan euro ei siis ole 
tehnyt elämää kalliimmaksi, vaan sen infl aatiota pienentävä ja kilpailua lisäävä vaikutus on ollut täysin 
päinvastainen. 

€-fakta: Asuntolainojen korot ovat pudonneet 
1980-luvun alun noin 8–14 prosentista nykyiseen 
5 prosenttiin, jolloin lainanottaja säästää 
100 000 euron lainansa kuukausikoroissa 
170–750 euroa.

EKP:n tavoite


