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Raha ja velka



Mitä raha on?



Rahan tehtävät

• Perinteisesti

– Vaihdon väline
– Arvon mitta
– Arvon säilyttäjä

• Vai?

– Vaihdon kohde
– Arvon heiluttaja
– Ihmisarvon mitta

• Muita tehtäviä?



Mitä raha on?

• Perinteinen määritelmä kertoo ainoastaan rahan 
tehtävät; ei sitä, mitä se on, miten se luodaan, 
ja kuka sitä hallinnoi

”Raha on nykyään enimmäkseen erilaisiin 
tietojärjestelmiin tehtyjä merkintöjä, joten sitä 

pystytään tuottamaan erittäin alhaisin 
kustannuksin käytännössä rajattomasti.”

Wikipedia



Rahan historiaa 1

• Vaihdon välineenä käytettiin kultaa, mutta 
ihmisten kodit joutuivat usein ryöstetyiksi

• Kultasepät alkoivat säilyttämään ihmisten kultaa 
turvallisessa paikassa maksua vastaan



Rahan historiaa 2

• Kullasta annettiin todisteena paperikuitti, jota 
nimitetään rahaksi ja jonka avulla pystyi 
lunastamaan kullan takaisin

• Vaihdanta helpottui, kun kullan sijaan käytettiin 
paperikuitteja (rahaa) todisteena kullasta



Rahan historiaa 3

• Yhteiskunnassa oli myös rahan tarvitsijoita, joille 
kultasepät lainasivat tallettajien kultaa

• Tallettajat eivät aluksi hyväksyneet tätä, mutta 
kultasepät lupasivat vastineeksi korkoa



Rahan historiaa 4

• Kultasepät huomasivat, etteivät kaikki tallettajat koskaan 
tulleet yhtä aikaa nostamaan kultaansa

• Tästä innostuneena he painoivat lisää paperikuitteja, joita 
he lainasivat rahan tarvitsijoille hankkiakseen enemmän 
korkotuloja

• Nyt paperikuitteja kullasta oli yhteiskunnassa enemmän 
kuin kultaa todellisuudessa olikaan



Rahan historiaa 5

• Kun sana rahan väärentämisestä kiiri kylillä, 
tallettajat kiirehtivät nostamaan kultansa

• Kultaa ei tietenkään riittänyt kaikille, joten 
kultaseppä teki vanhanaikaisen konkurssin



Raha nykyään

• Aivan sama käytäntö jatkuu nykyään!

• Kultaseppiä nimitetään nykyään pankkiireiksi

• Erilaiset vähimmäisvaranto- ja 
omavaraisuussäädökset rajoittavat pankkien 
rahanluontimahdollisuuksia (ainakin 
teoriassa), jotta pankit eivät lainaisi liikaa ja 
menisi näin konkurssiin

– Finanssikriisi on osoitus, ettei säädökset 
todellisuudessa toimi



Luotonlaajennus

Lähde: Federal Reserve Bank - Modern Money Mechanics, 1992



Rahan luominen

• Rahaa syntyy edelleen 
aivan samoin kuin 
kultaseppien aikanakin: 
pankit lainaavat olematonta 
rahaa

• Noin 97 % kaikesta rahasta 
on ”olematonta”, pankkien 
velan avulla luotua rahaa

• Raha on siis velkaa!



Ongelmia

• Yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty 
väärentämisen muoto

• Yhteiskunnalle kallis

• Järjestelmä pysyy pystyssä ainoastaan, jos 
jatkuvasti lainataan enemmän ja enemmän 
rahaa

• Lainaamisen jatkuva lisääminen on mahdollista 
ainoastaan, jos velkojen takaukset jatkuvasti 
kasvavat → Talouskasvun pakko!



Lähde: Michael Rowbotham - Grip of Death (1998)



Lähde: Wikimedia Commons (Eurostat)

Eurozone total debt and money quantity



Mitä verotuloilla katetaan?

2008 2009 2010
Tasavallan presidentti 9 13 15
Valtioneuvoston kanslia 348 79 78
Eduskunta 111 125 122
Ympäristöministeriö 346 340 328
Oikeusministeriö 772 797 790
Ulkoasiainministeriö 1 117 1 176 1 188
Sisäasiainministeriö 1 157 1 188 1 267
Liikenne- ja 
viestintäministeriö

2 174 2 160 2 195

Valtionvelan korot 2 252 2 173 2 076
Työ- ja elinkeinoministeriö 2 257 2 684 4 222

Puolustusministeriö 2 468 2 778 2 704

Lähde: Tilastokeskus



Ketkä hyötyvät?

• Pankit

• Rikkaat

• Kansalaiset

• Ympäristö

Ketkä häviävät?



Vaihtoehtoja

• Kaikki raha korotonta ja pysyvää, julkisen 
sektorin liikkeelle laskemaa

– Valtio laskee uuden rahan liikkeelle julkisen 
kulutuksen muodossa, esimerkiksi rakentamalla 
infrastruktuuria ja tuottamalla hyvinvointipalveluita

– Uutta rahaa lasketaan liikkeelle tasapuolisesti 
kaikille ihmisille perustulon muodossa

– Yrityksiä subventoidaan uudella rahalla
– Muita vaihtoehtoja?



Seurauksia

• Ei julkista velkaa, ei korkomenoja ja 
matalammat verot

• Hyvinvointipalveluiden rahoitus helpompaa

• Tasa-arvoisuus lisääntyisi

• Yksityinen sektori mahdollisesti supistuisi

– Toisaalta ostovoima kasvaisi
– Vaikutukset työn tarjontaan epäselviä

• Ei talouden kasvupakkoa



Lopuksi

• Finanssikriisi olisi helppo ratkaista 
epäortodoksisella talouspolitiikalla

– Velattoman rahan määrää lisäämällä
– Vipuvaikutuksen eliminointi mm. pankkien 

vähimmäisvaranto- ja omavaraisuussäädöksiä 
nostamalla

• Tavoitteena ympäristön kannalta haitallisen 
talouskasvun välttäminen, 
hyvinvointipalveluiden rahoituksen 
turvaaminen ja vakaampi finanssijärjestelmä



Linkkejä

• Netissä:

– www.talousdemokratia.fi 
(Suomen Talousdemokratia ry kotisivu)

• Videoita:

– Money As Debt I ja II

– Money Masters

– The Money Fix

• Kirjoja:

– Ellen Brown: Web of Debt

– Michael Rowbotham: Grip of Death

– Jani Laasonen: Rahan korruptio

http://www.talousdemokratia.fi/
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