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Sunnuntai

MARI KAMAJA
Helsingin-toimitus

Ostin juuri uuden 
pyykinpesuko-
neen. Kone on 
energiatehokkuu-
deltaan A-luok-

kaa. Tiedän sen, koska EU vaa-
tii myyjää ilmoittamaan koneen 
energiatehokkuuden.

EU on pesiytynyt kylpyhuo-
neen lisäksi myös jääkaappiini. 
Esimerkiksi jogurtin terveys-
väittämille pitää olla todellista 
katetta, ja purkin kanteen on il-
mestynyt merkintä, joka kertoo 
jogurtin kalorimääristä. Espan-
jasta rahdatun kukkakaalinkin 
torjunta-ainejäämät ovat vähe-
nemään päin. Ihan hyviä juttuja. 
Kodinkoneiden lisäksi EU pi-
tää oikeastaan majaa kaikkialla 
asunnossani. EU-aika on nimit-
täin tuonut Suomeen sen verran 
alhaiset ja vakaat korot, että us-
kalsin ottaa asuntolainaa melko 
luottavaisin mielin.

Millaista olisi elämäni, jos 
Suomi ei olisi koskaan liittynyt 
Euroopan unioniin? Olisiko jo-
gurttiin tarvittava maito tuotet-
tu pientilalla Suomessa sen si-
jaan että purnukoita rahdataan 
tänne esimerkiksi Unkarista? 
Olisiko uusi pesukone energi-
asyöppö, ja olisiko asuntolainan 
hinta karannut pilviin?

Olisiko Suomeni auvoinen on-
nela vai syrjäytynyt takapajula?

Tilat kasvaneet
Suomen tilojen keskikoko on 
kasvanut jäsenyyden aikana 19 
hehtaarista 35 hehtaariin, ja 
maatilojen määrä on suunnil-
leen puolittunut. Olisiko EU:n 
ulkopuolinen Suomi pienten ja 
sympaattisiksi koettujen maati-
lojen maa? Luultavasti ei. MTK:
n puheenjohtaja Juha Marttila 
arvelee, että rakennemuutos oli-

si ollut 1990-luvulla hitaampaa, 
mutta lopulta se olisi ollut joka 
tapauksessa edessä.

– Suomi oli sitoutunut jo en-
nen EU-jäsenyyttä maailman-
kaupan liberalisointiprosessiin. 
Viimeistään 2000-luvulla olisi 
pitänyt avata rajat ja sallia kil-
pailu. Aika moni asia olisi saat-
tanut jäädä laittamatta kuntoon, 
ja tuontipaineen tuoma isku 
olisi voinut olla kova, Marttila 
pohtii.

Hän tulee siihen tulokseen, 
että lopulta olisimme päätyneet 
tilanteeseen, joka ei olisi kovin 
kaukana nykyisestä. Ainoa ero 
olisi se, että nykyisenkaltaista 
jyrkkää tukirajaa ei olisi, ja tu-
kea maksettaisiin Suomen val-
tion kassasta.

– Se varmasti tuottaisi kes-
kustelua maataloustuen oikeu-
tuksesta. Nyt EU-tuen tarpeelle 
on suuri kansallinen yksituu-
maisuus, Marttila sanoo.

Kansalaisjärjestöaktiivi, Hel-
singin yliopiston fi losofi an lai-
toksen johtaja Thomas Wall-
gren on sitä mieltä, että maa-
taloudessa olisi voinut myös 
valita. Itsenäinen Suomi olisi 
pystynyt vaihtamaan suuntaa ja 
valitsemaan pienviljelyn suosi-
misen, jos halua olisi ollut. Vas-
taan olisi tosin tullut kysymys, 
kuka sen haluaisi maksaa.

– Elintarvikkeet ovat nyt kei-
notekoisen halpoja, koska maa-
ilmanmarkkinahinta perustuu 
globaalisti kestämättömään 
maatalouteen. Kotimainen, 
puhdas ja geenimuuntelusta va-
paa ruoka voisi tuntua kalliilta, 
mutta se rakentaisi parempaa 
maailmaa, Wallgren sanoo.

Vaivatonta liikkumista
Ruokapöydän lisäksi EU näkyy 
selkeimmin suomalaisten elä-
mässä vaivattomana matkuste-
luna ja liikkumisena. Minäkin 

olen 1990-luvun lopulla opis-
kelleena päässyt hyötymään 
EU:n opiskelijavaihto-ohjelmis-
ta. Ensi kesän Espanjan-lomaa-
kin on helppo suunnitella. Ne-
tistä varatut lennot olivat juu-
ri sen hintaiset kuin lentoyhtiö 
mainosti. Sitäkin EU nimittäin 
vahtii. Etumaksu majoituksesta 
siirtyi näppärästi suomalaisesta 
pankista hotellinpitäjän espan-
jalaiselle pankkitilille, eikä pää-
tä tarvinnut vaivata valuuttojen 
vaihtokurssilla.

Reissusta kelpaa sitten myös 
pirauttaa kuulumiset äidille, sil-
lä EU on jo parin vuoden ajan 
säädellyt puheluhintoja EU-
maasta toiseen. Vielä vuonna 
2003 kymmenen minuutin pu-
helu Espanjasta Suomeen mak-
soi suunnilleen kymmenen eu-
roa, nyt puhelinlasku karttuu 
enää reilulla viidellä eurolla.

Ulkopoliittisen instituutin 
EU-tutkija Tiia Lehtonen muis-
tuttaa, että EU on helpottanut 
myös suomalaisten eläkepäi-
vien viettoa Etelä-Euroopassa. 
Terveydenhuoltokin on taattu. 
Näin pitkälle en ollutkaan eh-
tinyt vielä ajatella. Joskus sekin 
voi olla ajankohtaista, joten pis-
tetään mieleen.

EU:n ulkopuolisessa Suomes-
sa nämä asiat olisivat ainakin vä-

hän hankalampia. Esimerkik-
si ulkomaanopinnoista saattaisi 
joutua maksamaan. Luulenpa, 
että suomalaiset liikkuisivat ai-
nakin hiukan vähemmän, eikä 
kontakteja ulkomaille syntyisi 
nykyiseen, luontevaan tapaan. 
Ei olisi Erasmus-sukupolvea, jo-
ka puhuu sujuvasti kieliä ja on 
luonut kansainvälisiä kontak-
teja jo opiskeluaikanaan. Tämä 
sukupolvi on juuri nousemassa 
meillä valtaan.

Talousliitto
Lomamatkoista ja eläkepäivis-
tä on pienoisen tylsyyden uhal-
lakin siirryttävä talouteen. EU 
kun on lähtökohtaisesti juuri 
talousliitto. Jos Suomi ei olisi 
EU:n jäsen, olisiko minulla va-
raa maksaa asuntolainaani? Tai 
olisiko minulla edes töitä?

Suunnataan ensin vertaileva 
katse länsinaapuriimme. Ruot-
si on tietysti EU:n jäsen, ku-
ten Suomikin, mutta ruotsalai-
set ovat pysyneet rahaliiton ul-
kopuolella. Juuri nyt Ruotsin 
asuntovelallisilla ei mene yh-
tään sen huonommin kuin suo-
malaisillakaan. Jos ruotsalainen 
ottaisi Ruotsin Nordeasta asun-
tolainan, joka olisi sidottu meillä 
yleiseen 3 kuukauden korkoon, 
sen saisi nyt hieman Suomea 
halvemmalla. Ruotsalaiset tosin 
ottavat yleensä asuntolainan 50 
vuodeksi, kun meillä suositaan 
alle 25 vuoden laina-aikoja.

Sen sijaan kokonaan EU:n ul-
kopuolella pysytelleessä Islan-

nissa korot pomppasivat talous-
kriisissä jopa parinkymmenen 
prosentin tienoille. Se sai monet 
asuntovelalliset kalpenemaan. 
Minuakin hirvittäisi laskea, mi-
ten huimia summia joutuisin 
lainastani kuukausittain mak-
samaan.

Työpaikkani toimittajana on 
toistaiseksi ollut turvattu, mutta 
työttömyys on Suomessa mel-
koisessa nousussa. Jos työs-
kentelisin metsäsektorilla, oli-
sin varmaan kateellinen ruot-
salaisille kollegoilleni. Kruunu 
on nyt paljon edullisemmassa 
asemassa kuin euro, ja Ruotsin 
metsäteollisuus porskuttaa. Pit-
källä tähtäimellä on kuitenkin 
vaikea sanoa, oliko ruotsalaisten 
päätös pitää kiinni kruunuistaan 
oikea.

MTK:n Juha Marttila arve-
lee, että jos Suomi olisi pysynyt 
euron ulkopuolella, markka oli-
si talouskriisissä devalvoitunut 
rajusti, ja suomalaiset olisivat 
köyhtyneet.

– Luulen, että taloustilan-
teemme olisi jossain Ruotsin ja 
Islannin välimaastossa.

Myös Elinkeinoelämän val-
tuuskunnan johtaja, kokoomuk-
sen eurovaaliehdokas Risto E.J. 
Penttilä arvioi, että EU:n ul-
kopuolelle jääneessä Suomessa 
talous olisi nyt huonommalla 
tolalla ja työttömyys paljon kor-
keammalla. Yksinäinen Suomi 
ei houkuttelisi sijoittajia, ja mo-

ni yritys olisi siirtynyt vaikkapa 
EU-Viroon yhteismarkkinoiden 
houkuttelemana.

EU:n sisämarkkinat eivät näy 
juurikaan arkielämässä, mutta 
niiden takaamat laajat markki-
nat vientituotteille ovat olleet 
Suomelle tärkeä asia.

– Se on ollut suorastaan elin-
ehto suomalaiselle teollisuu-
delle. Esimerkiksi Norja mak-
soi 300 miljoonaa euroa vuonna 
2007, jotta se pääsi mukana si-
sämarkkinoille, EU-tutkija Tiia 
Lehtonen kertoo.

Europarlamentaarikko Satu 
Hassi (vihr) arvelee, että pape-
riteollisuuden rakennemuutos 
olisi saattanut alkaa jo aikaisem-
min, jos Suomen ja EU:n välissä 
olisi tullimuuri.

Uskotaan, uskotaan. Suomella 
menee talouskriisissä suhteel-
lisesti hyvin. Nyt täytyy vain 
toivoa, että saan pitää työpaik-
kani enkä joudu talouskriisin 
uhriksi. Samanlaisia ajatuksia 
on varmaan juuri nyt kaikkialla, 
niin EU:ssa kuin sen ulkopuo-
lellakin.

Talkoita tarvitaan
EU:n toiminta ympäristön hy-
väksi näkyy ihan konkreettises-
ti vaikkapa siinä, minkälaista 
bensaa suomalaiset autoihinsa 
tankkaavat. EU-tason toiminta 
ilmasto- ja ympäristökysymyk-
sissä tuntuu oikeutetulta, kos-
ka esimerkiksi ilmastonmuu-
tokseen voi vaikuttaa tarpeeksi 
vain, jos koko maapallo saadaan 
mukaan talkoisiin.

Päästövähennykset ovat vai-
kea asia: Leikkauksia tarvittai-
siin paljon nykyistä enemmän, 
jotta maapallon lämpeneminen 
pysähtyisi edes siedettäviin mit-
toihin. Kukaan vain ei haluai-
si maksaa isompaa laskua kuin 
muut.

EU:ta vastustavan Itsenäi-
syyspuolueen puheenjohtajan, 
eurovaaliehdokas Antti Pe-
sosen mielestä EU on ainoas-
taan tehnyt ympäristöasioissa 
välttämättömyydestä hyveen ja 
kuunnellut liiaksi teollisuuden 
toiveita. 

Muunkinlaisella kansainväli-
sellä yhteistyöllä voitaisiin ede-
tä.

– Unionin tavoitteet ilmaston-
muutoksen torjumisessa ovat 

yhä vaatimattomia. Olisi parem-
pi, että Suomella olisi tässä itse-
näiset kannat, Pesonen sanoo.

Ilmastoasioihin paneutunut 
europarlamentaarikko Satu 
Hassi on kuitenkin sitä mieltä, 
että ilman EU:ta ilmastonsuo-
jelu ei olisi edes siinä jamassa 
kuin se on nyt.

– Päätellen siitä, mitä Suomi 
on ajanut, yksin olisimme teh-
neet paljon vähemmän. Maail-
man foorumeilla ja kansainväli-
sissä neuvotteluissa Suomi olisi 
pieni maa, joka olisi aika yksin, 
Hassi sanoo.

Samaa mieltä on tutkija Tiia 
Lehtonen.

– Suurin hyöty on se, että Suo-
mi pääsee osallistumaan asioi-
hin, joista se on joka tapaukses-
sa riippuvainen.

Risto E.J. Penttilä uskoo, että 
EU:ta ei olisi välttämättä tar-
vittu kaikkiin uudistuksiin. Yri-
tykset olisivat ehkä joka tapauk-
sessa alkaneet vihertää tuottei-
taan, koska markkinat vaativat 
niin. Kansainvälinen paine olisi 
myös luultavasti vaatinut Suo-
men mukaan päästövähennys-
talkoisiin.

Olisi tietysti mukavaa ajatella, 
että yritykset ja Suomen valtio 
olisivat ilman EU:n patisteluakin 
täysillä mukana ilmastonsuoje-
lussa. On kuitenkin helpompi 
yhtyä Hassin näkemyksiin. En 
jaksa uskoa, että Suomen päät-
täjät olisivat oma-aloitteisesti 
sitoutuneet ainakaan nykyistä 
suurempiin ilmastoa suojeleviin 
toimiin.

Tahdon asia
Epäsuorasti EU vaikuttaa sii-
henkin, minkälaisia sosiaali- ja 
terveyspalveluja kotikaupunki-
ni minulle tarjoaa. Esimerkiksi 
sosiaaliturvasta ja verotukses-
ta päätetään toki kansallisesti, 
ei EU-tasolla. Kuntapalveluissa 
EU kuitenkin näkyy esimerkiksi 
kilpailutussääntöjen kautta.

Antti Pesosen mielestä EU:n 
asettamat normit ovat edistä-
neet yhteiskunnan eriarvoistu-
mista. Thomas Wallgren on osin 
samoilla linjoilla.

– Ei EU tietenkään käske yk-
sityistämään päiväkoteja. EU:n 
säädösten mukaan toimiminen 
on kuitenkin hankalaa, sillä kil-
pailutuksessa ei voi esimerkiksi 

vaatia, että palveluntarjoaja on 
kotimainen tai omasta kunnas-
ta, Wallgren arvostelee.

Satu Hassin mielestä valtion 
ja kuntien virkamiehet suhtau-
tuvat kilpailutukseen usein vä-
hän turhan yksioikoisesti. Kil-
pailutus ei määrää ottamaan ai-
na halvinta tarjoajaa. 

Kilpailuttamisen kriteerit 
voi asettaa myös niin, että vaa-
tii ympäristöystävällisyyttä tai 
laatua.

Tämä taitaa olla taas niitä tah-
don asioita. Niin EU-Suomessa 
kuin yksinäisessäkin Suomessa 
peruspalvelut voidaan järjestää 
hyvin tai huonosti.

Parempi jäsenenä
Mitä mieltä tästä siis pitäisi lo-
pulta olla? Onko EU-jäsenyyden 
saldo plusmerkkinen? Kulutta-
jana olen toki tyytyväinen, että 
elintarviketeollisuus on valvot-
tua ja säänneltyä. En halua, että 
kukkakaalissani on isoja torjun-
ta-ainejäämiä. 

Moni pieni arjen asia sujuu 
mutkattomasti EU-lainsäädän-
nön ansiosta. Jos hankkisin lap-
sia, olisin varmaan iloinen, että 
EU kielsi esimerkiksi muovia 
pehmentävät, mutta myrkylliset 
ftalaatit, joita käytettiin ennen 
lasten leluissa.

Thomas Wallgren on epäi-
lemättä oikeassa todetessaan, 
että Suomi ei olisi automaatti-
sesti parempi paikka EU:n ul-
kopuolella. Hyvien asioiden to-
teuttaminen vaatii yleensä aina 
niin poliittista tahtoa kuin ra-
haakin.

Wallgren näkisi mielellään 
Suomen EU:n ulkopuolella, 
mutta ei itsekkäistä kansallisista 
syistä. Päin vastoin: Wallgrenin 
Suomi olisi aktiivisempi, globaa-
lia vastuuta kantava valtio, joka 
edistäisi esimerkiksi uusiutuvan 
energian käyttöä ja vihreää tek-
nologiaa.

Haluaisin pitää Wallgrenin 
ajatuksesta. Mutta uskooko hän 
todella, että itsenäisestä Suo-
mesta löytyisi niin paljon hyvää 
tahtoa ja halua parantaa maa-
ilmaa?

– Jos sitä ei löydy, on parempi 
pysyä EU:n jäsenenä, Wallgren 
itsekin sanoo.

Mitäpä tuohon enää voisi li-
sätä.

Aina läsnä: EU on pyykinpesukoneessa 
ja matkapuhelinlaskussa, maanviljelijän 
lannoitepussissa ja autoilijan bensatankissa. 
Mutta entä jos Suomi ei olisi koskaan liittynyt 
Euroopan unioniin?

EU on läsnä suomalaisten jokapäiväisessä elämässä, matkustamisessa, elintarvikkeissa ja energiassa.

Miisa Kaartinen

Suomi ilman EU:ta

a
Peperiteollisuu-
den rakennemuu-

tos olisi saattanut al-
kaa jo aikaisemmin, jos 
Suomen ja EU:n välissä 
olisi tullimuuri.

Satu Hassi, EU-parlamentaarikko


