
Kansalaiselle keskuspankkitili? 

Talousdemokratian keskustelutilaisuus  
Ravintola Punavuoren Ahven, Helsinki 

16.11.2014 
 

Patrizio Lainà 
Suomen Talousdemokratia ry:n puheenjohtaja 



Mitä raha on? 

Yleisimmät vastaukset: 
– Vaihdon väline 

– Arvon mitta 

– Arvon säilyttäjä 
 

Vähemmän yleiset vastaukset: 
– Vaihdon kohde 

– Keinottelun väline 

– Vallan työkalu 
 

…mutta kaikki nämä vastaavat kysymykseen ”Mitä raha tekee?” 
ei siihen ”Mitä raha on?” 



Raha eri aikoina 
Muinoin: Kauan aikaa sitten: 

Vähän aikaa sitten: 
Nyt: 



Miltä pankkitalletus näyttää? 

Yleinen harhaluulo: Todellisuudessa ”raha” on kuitenkin 
suurimmaksi osaksi nykyään vain 
elektronisia merkintöjä pankkien  
tietojärjestelmissä: 



Rahan luominen 

• Pankkitalletukset syntyvät, kun pankki  
(Nordea, OP-Pohjola, S-Pankki jne.)  
myöntää lainan asiakkaalleen 

• Suomen Pankki (keskuspankki) laskee  
liikkeelle kaiken käteisen 

• Suomen Rahapaja “takoo” kolikot ja setelit painetaan 
nykyään ulkomailla 

• Yli 90 % rahasta on pankkitalletuksia ja alle 10 % käteistä 
• Myös setelit lasketaan liikkeelle lainanannon myötä 
• Ainoastaan kolikot ovat ”velatonta” rahaa 
• Raha on siis suurimmaksi osaksi velkaa! 

 



Raha on velkaa, mutta mistä? 

Ennen: Nyt: 

Nyt pankit luovat 
tositteita käteisestä, 
jota ei oikeasti ole 
olemassa. 

 

Ennen pankit loivat 
tositteita kullasta, jota 
ei oikeasti ollut 
olemassa. 

 



Millaista rahaa on olemassa? 

1. Pankkitalletukset 

2. Käteinen 

3. Keskuspankkireservit 



Keskuspankkireservit 

• Kutsutaan myös keskuspankkirahaksi tai  
-varannoiksi 

• Tavallaan käteisen sähköinen muoto 
• Syntyvät keskuspankin lainanannon kautta (tai 

varallisuuserien ostamisen yhteydessä) 
• Talletuspankit käyttävät maksaakseen toisilleen 
• Tavalliset ihmiset ja yritykset eivät voi päästä käsiksi 
• Ei yleensä lasketa osaksi rahan kokonaismäärää, 

koska käytetään vain pankkien välisessä 
maksuliikenteessä 



Laillinen maksuväline 

• Ainoastaan käteinen (ja sähköiset 
keskuspankkireservit) on lain edessä 
virallisesti rahaa 

• Pankkitalletukset eivät ole lain edessä 
virallisesti rahaa, vaan ainoastaan lupaus 
toimittaa virallista rahaa (eli käteistä) 

• Pankit käyttävät keskuspankkireservejä 
keskinäisten maksujen selvittämiseen, mutta 
kansalaisten pitää tyytyä käteiseen 

 



Rahahierarkia 

 
Käteinen 

Pankkitalletukset 

Kaikki muut ”rahat” (esim. 
lounassetelit, liikuntasetelit, 

kulttuurisetelit, bonuspisteet jne.) 

Virallista 
rahaa Käytän-

nön 
rahaa 



Tilit Suomen Pankissa 

• Pääsy keskuspankkireserveihin 
• Suomen Pankissa kahdenlaisia tilejä: 

maksuliiketilejä (TARGET2-PM) tai 
vähimmäisvarantotilejä (TARGET2-HAM) 

• EKP julkaisee koko eurojärjestelmän 
maksuliiketilit 

• Suomen Pankissa 24 maksuliiketiliä: suurin osa 
pankkeja, mutta myös mm. Valtiokonttori, 
Kuntarahoitus, HEXClear, Hypoteekkiyhdistys ja 
Suomen Pankin oma tili 

• Vähimmäisvarantotilit eivät julkisia 



Maksuliiketilit Suomen Pankissa 
BIC-koodi Nimi Suora 

osallistuja 
Rahalaitos 

AABAFI22XXX Bank of Aland Plc x x 

APKEFIHHATP Ramses x 

APKEFIHHXXX HEXClear system x 

DABAFIHHXXX Sampo Bank PLC x x 

DABAFIHXXXX Danske Bank, Helsinki branch x x 

DNBAFIHXXXX DnB Bank ASA, filial Finland x x 

ESSEFIHXXXX Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch x x 

EVSEFIHHXXX Evli Bank Plc x 

FISEFIHHXXX FIM Bank Ltd x 

HANDFIHHXXX Svenska Handelsbanken Ab (julk), Branch Operation in Finland x x 

HELSFIHHXXX Aktia Bank plc x x 

ITELFIHHXXX CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND LTD x x 

Lähteet: EKP ja Finanssialan keskusliitto 



Maksuliiketilit Suomen Pankissa (jatkuu) 
BIC-koodi Nimi Suora 

osallistuja 
Rahalaitos 

MUFIFIHHXXX MUNICIPALITY FINANCE PLC x 

MUFIFI21XXX KUNTARAHOITUS OYJ x 

NDEAFIHHXXX Nordea Bank Finland Plc x x 

OKOYFIHHXXX Pohjola Pankki Oyj x x 

POPFFI22XXX Bonum Bank Ltd x x 

SBANFIHHXXX S-BANK LTD x x 

SHMSFIH1XXX The Mortgage Society of Finland x 

SPFBFIHHXXX Suomen Pankki - Finlands Bank x 

SWEDFIHHXXX SWEDBANK AB (PUBL) Finnish Branch x x 

TAPIFI22XXX S-BANK LTD x x 

VKSKFIHHXXX State Treasury (Republic of Finland) x 

BSUIFIHHXXX CALYON BANK HELSINKI 

Lähteet: EKP ja Finanssialan keskusliitto 



Suomalaiset rahalaitokset 

Lähde: Finanssialan keskusliitto 



Periaatteellisia ongelmia 

• Käteinen ainoa virallinen maksuväline, jota 
kansalaiset voivat hankkia 

• Setelit ja kolikot nykyään epäkäytännöllinen tapa 
maksaa (esim. laskut, verkkokauppa) 

• Kansalaisilla ei mahdollisuutta pitää hallussaan 
sähköistä virallista maksuvälinettä 
(=keskuspankkireservejä) 
– Paitsi Suomen Pankin virkamiehet? 

• Pankkitalletukset ainoa sähköinen ja kätevä raha 
kansalaisten saavutettavissa, mutta ei virallinen 
maksuväline 



Käytännön ongelmia 

• Pankkitilillä olevat rahat kätevästi siirrettävissä, mutta samalla rahoittaa pankin 
toimintaa (koska ei 100 %:n reservejä) 

• Pankki myöntää lainoja kannattavimpaan bisnekseen, eikä eettiseen tai 
yhteiskunnallisesti hyödylliseen tarkoitukseen 

• Esimerkiksi ympäristöaktivisti saattaa rahoittaa öljynporausta ja pasifisti 
aseteollisuutta 

• Pankin asiakkaan ainoa varma tapa olla osallistumatta tällaisten toimintojen 
rahoittamiseen on kieltäytyä pankkitilistä ja siirtyä käyttämään pelkkää käteistä 

• Nykypäivänä kuitenkin lähes mahdotonta: työnantajat maksavat palkat ainoastaan 
pankkitileille ja laskut maksetaan verkkopankissa 

• Pankkien pelastaminen ja talletussuoja tulevat kalliiksi veronmaksajille 

• Huom. pankki ei tarvitse talletuksia myöntääkseen lainoja, vaan voi hankkia 
tarvittavat keskuspankkireservit jälkikäteen toisilta pankeilta tai keskuspankista 

– Pankin kannattaa silti houkutella talletuksia, jotta ei tarvitse hankkia 
keskuspankkireservejä muualta 



Tobinin ”talletettu valuutta” ratkaisuna 

• James Tobin: taloustieteen Nobel 1981 ja tunnettu 
mm. ”Tobinin verosta” 

• Tobin (1985, 1987): ”deposited currency” eli ”talletettu 
valuutta” 

• Yksilöille mahdollistettava tilin avaaminen 
keskuspankkiin 

• Vaihtoehtoisesti pankkien tarjottava 100 %:n 
reservitilejä asiakkailleen 

• Pohti ainoastaan miten reformin jälkeinen 
rahajärjestelmä toimisi, muttei siihen siirtymistä tai 
miten uutta valuuttaa luotaisiin  imisi äkkiä 
likviditeetin pankkijärjestelmästä 



Kansalaisille keskuspankkitili 

• Kaikille kansalaisille (sekä yrityksille, yhdistyksille 
ym.) mahdollisuus avata tili keskuspankkiin 

• Käteisen sijaan voikin pitää hallussaan 
keskuspankkireservejä 

• Kansalaisilla oltava oikeus nykyaikana päästä 
käsiksi myös virallisen rahan sähköiseen muotoon 

• Nykytekniikalla helppo toteuttaa 

• Pankit jatkavat toimintaansa kuten aiemmin 



Miksi? 

• Rajoittaa pankkien rahanluontikykyä 

• Ei tarvitse rahoittaa pankin toimintaa vastoin 
tahtoaan 

• Voidaan luopua talletussuojasta 

• Rahat aina varmassa turvassa 

• Maksujärjestelmä varmemmalla pohjalla 

• Välittömät tilisiirrot mahdollisia (ei parin 
päivän viivettä) 



Vaikutukset pankkeihin 

• Talletuspankit jatkavat toimintaa kuten ennenkin 
• Pystyvät edelleen luomaan rahaa, muttei yhtä paljoa 

(koska keskuspankkireservien hankinta kalliimpaa) 
• Ei talletussuojaa  ei veronmaksajien rahoittamia 

pelastuspaketteja 
• Kannustimet kohdillaan: pankkitalletukset riskipitoisia 

sijoituksia (ei moraalikatoa) 
• Tekee pankeista todellisempia rahoituksen välittäjiä 
• Kannustaa innovoimaan uusia maksamisen tapoja: 

saanut aikaan mm. shekit, maksukortit ja 
verkkomaksamisen 



QE:tä kansalaisille 

• QE = quantitative easing = määrällinen 
helpottaminen 

• Uutta rahaa luodaan suoraan kansalaisten 
keskuspankkitileille 

• Voidaan luoda joko ”lahjana” (perustulo) tai 
ostamalla varallisuutta 

• Uusi raha päätyy suoraan reaalitalouteen 

• Tehokkaampi tapa elvyttää taloutta kuin 
perinteinen QE 



Rahan luominen ”lahjana” 
SUOMEN PANKIN TASE – KESKUSPANKKIRAHAN 

LUOMINEN ”LAHJANA” (1. VAIHE) 

VASTAAVAA (VARAT) 
Pankin omaisuus + muiden velat pankille 

VASTATTAVAA (VELAT) 
Kaikki pankin velat muille + oma pääoma 

0 € Kansalaisen keskuspankkitili:  
0 € 

SUOMEN PANKIN TASE – KESKUSPANKKIRAHAN 
LUOMINEN ”LAHJANA” (2. VAIHE) 

VASTAAVAA (VARAT) 
Pankin omaisuus + muiden velat pankille 

VASTATTAVAA (VELAT) 
Kaikki pankin velat muille + oma pääoma 

Rahan vastaerä 
(tuotantopotentiaali tms.):  

10 000 € 

Kansalaisen keskuspankkitili:  
10 000 € 



Rahan luominen ostamalla varallisuutta 

SUOMEN PANKIN TASE – KESKUSPANKKIRAHAN 
LUOMINEN OSTAMALLA VARALLISUUTTA (1. VAIHE) 

VASTAAVAA (VARAT) 
Pankin omaisuus + muiden velat pankille 

VASTATTAVAA (VELAT) 
Kaikki pankin velat muille + oma pääoma 

0 € Kansalaisen keskuspankkitili:  
0 € 

SUOMEN PANKIN TASE – KESKUSPANKKIRAHAN 
LUOMINEN OSTAMALLA VARALLISUUTTA (2. VAIHE) 

VASTAAVAA (VARAT) 
Pankin omaisuus + muiden velat pankille 

VASTATTAVAA (VELAT) 
Kaikki pankin velat muille + oma pääoma 

Valtion velkakirja:  
10 000 € 

Kansalaisen keskuspankkitili:  
10 000 € 



Lainsäädäntöä muutettava 

• Pöytäkirja (No:4): Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä 

• IV luku: EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja toimet 

• 17 artikla: ”Toimiensa toteuttamiseksi EKP ja kansalliset 
keskuspankit voivat avata tilejä luottolaitoksille, 
julkisyhteisöille ja muille markkinaosapuolille…” 

• 17 artikla muutetaan muotoon ”Toimiensa 
toteuttamiseksi EKP ja kansalliset keskuspankit voivat 
avata tilejä luottolaitoksille, julkisyhteisöille, 
kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja muille 
markkinaosapuolille…” 

 



Tekninen toteutus 

• Suomen Pankin… 

– lisättävä TARGET2-järjestelmän palvelintehoa 

– perustettava oma verkkopankki 

– tarjottava debit-kortteja 

– avattava konttoreita (ei välttämättä) 

• Muuta? 

 



Yhteenveto 

• Kansalaisille oikeus avata tili keskuspankkiin 

• Mahdollistaa virallisen maksuvälineen hallussa 
pitämisen sähköisesti 

• Ei tarvitse rahoittaa pankin toimintaa vastoin tahtoaan 

• Rajoittaa pankkien rahanluontikykyä 

• Voidaan luopua talletussuojasta 

• Rahat aina varmassa turvassa 

• Tilisiirrot nopeampia 

• Toteutus helppoa: pieniä muutoksia lainsäädäntöön ja 
joitakin teknisiä investointeja 



Kiitos! 

 

 

 

Lisätietoja: patrizio@talousdemokratia.fi 


