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Mitä raha on?
"Jos ihmiset ymmärtäisivät miten pankkijärjestelmämme oikeastaan toimii, uskon, 

että vallankumous tapahtuisi ennen huomisaamua."
 -- Henry Ford --
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Mitä raha on?

• Yleisimmät vastaukset:

– Vaihdon väline

– Arvon mitta

– Arvon säilyttäjä

• Vähemmän yleiset vastaukset:

– Vaihdon kohde

– Keinottelun väline

– Vallan työkalu

– Muita tehtäviä?

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

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

pystytään tuottamaan erittäin alhaisin 
kustannuksin käytännössä rajattomasti.”

-- Wikipedia --
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Miltä pankkitalletus näyttää?

Yleinen harhaluulo...
 Todellisuudessa ”raha” on kuitenkin 

suurimmaksi osaksi nykyään vain 
elektronisia merkintöjä liikepankkien  
tietojärjestelmissä.
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Rahan historiaa 1

• Vaihdon välineenä käytettiin kultaa (ja muita 
metalleja), mutta ihmisten kodit joutuivat usein 
ryöstetyiksi.

• Kultasepät alkoivat säilyttämään ihmisten kultaa 
turvallisessa paikassa pientä maksua vastaan.
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Rahan historiaa 2

• Kullasta annettiin tositteena paperikuitti, jonka 
avulla pystyi lunastamaan kullan takaisin. 
Paperikuittia alettiin nimittämään rahaksi.

• Vaihdanta helpottui, kun kullan sijaan 
käytettiin paperikuitteja tositteena kullasta.
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Rahan historiaa 3

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

• Tallettajat eivät aluksi hyväksyneet tätä, mutta 
kultasepät lupasivat vastineeksi korkoa.
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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 tositteita kullasta (rahaa) oli yhteiskunnassa huomattavasti 
enemmän kuin kultaa todellisuudessa olikaan.
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Rahan historiaa 5

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

• Kultaa ei tietenkään riittänyt kaikille, joten 
kultaseppä teki ”vanhanaikaisen konkurssin”.
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Raha nykyään

• Rahaa syntyy edelleen 
aivan samoin kuin 
kultaseppien aikanakin: 
pankit painavat ja lainaavat 
tositteita sellaisesta, jota ei 
ole olemassa.

• Nykyään tositteiden 
kohteena ei ole enää kulta 
vaan keskuspankkiraha.

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

• Raha on siis velkaa!
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"Pelkäänpä etteivät tavalliset ihmiset ilahdu jos 
heille kerrotaan että pankit voivat luoda ja 

luovatkin rahaa. Ja että ne jotka kontrolloivat 
maan rahanpainoa, määräävät myös maan 

hallituksen politiikan ja kannattelevat 
käsissään kansakunnan kohtaloa."

-- Reginald McKenna, Iso-Britannian valtiovarainministeri 1915-1916 -- 
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Kuinka pankit luovat rahaa?

Perinteisen näkemyksen mukaan 
pankkien luotonlaajennus eli 
rahanluominen tapahtuisi 
seuraavasti: Pankilla on pääomaa 
10 000 rahaa ja varantovaatimus 
10%. Tällöin pankki lainaa ulos 
9000 pitäen 1000 reservinään. Kun 
lainattu 9000 talletetaan takaisin 
pankkiin, pankki pitää 900 
reservinään ja lainaa ulos 8100 ja 
prosessi jatkuu, kunnes 10 000 
rahan alkupääoma on lainojen 
myötä kertautunut noin 100 000 
rahaksi.

Lähde: Federal Reserve Bank of Chicago. 
Modern Money Mechanics.



14

Esimerkki

• Käytetään 
vähimmäisvarantovaatimuksena 
yhtä (1) prosenttia.

• Askel 1: Pankki saa talletuksen 100.

• Askel 2: Pankki tallettaa 100 
keskuspankkiin shekkitililleen 
(vähimmäisvarantotili).

• Askel 3: Pankki myöntää lainan 
9900 merkitsemällä sen talletuksena 
asiakkaan tilille ja saatavana 
itselleen. Tämä 9900 on uutta 
(liikepankki)rahaa, jota ei ollut 
ennen olemassa. Pankki loi sen 
asiakkaan tilille tyhjästä.

Lähde: Werner, Richard. Credit Unions.
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Moderni käsitys rahan luomisesta
• Perinteisesti siis ajateltiin pankkien luovan rahaa mekaanisesti 

vähimmäisvarantovaatimusten rajoitteissa.

• Perinteinen näkemys (eksogeeninen rahanluominen) ei kuitenkaan voi pitää 
paikkaansa maailmassa, jossa keskuspankeilla on korkotavoite rahamäärätavoitteen 
sijasta.

• Modernin käsityksen (endogeeninen rahanluominen) mukaan pankkien 
luotonlaajennus eli rahanluominen tapahtuisikin seuraavasti: Pankki myöntää 
asiakkaalleen luoton, jonka jälkeen (tai samanaikaisesti) pankki lainaa keskuspankista 
tai muilta liikepankeilta tarvittavan määrän keskuspankkirahaa 
vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseksi.

• Modernin käsityksen mukaan luottojen kysyntä ja tarjonta siis määräävät kuinka paljon 
rahaa syntyy, eikä keskuspankkirahan tarjonta. Alla olevassa kaaviossa siniset nuolet 
kuvaavat perinteistä näkemystä, kun taas punaiset nuolet kuvaavat modernia 
käsitystä.

Keskuspankki Liikepankki Asiakkaat
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”Raha on nykyisin pääosin aineetonta, vain numeroita pankkien 
tietokoneissa… Raha on velkarahaa… Pankkiraha, eli likvidi pankkitalletus, 
syntyy nykyisin valtaosin pelkkänä tilikirjauksena luotettavan talletuspankin 

myöntäessä luottoa asiakkaalleen. Tässä ostovoimaa syntyy tyhjästä... 
Kyky luoda ostovoimaa tyhjästä tekee pankkien luotoista analyyttisesti eri 

asian kuin mitä ovat muiden rahoituksenvälittäjien luotot. Muut 
rahoituksenvälittäjät, kuten rahoitusyhtiöt, eivät luo rahaa, vaan niiden täytyy 
hankkia rahoitus ensin pankkitileilleen, jotta niiden myöntämät luotot voidaan 
nostaa. Rahalaitokset puolestaan voivat myöntää luotot ensin ja ne saavat 
rahoituksen samassa yhteydessä... Koko kansantalouden tasolla tulkinta 

menee rahalaitosten osalta yleensä niin, että luotot syntyvät ensin ja niiden 
rahoitus - talletukset - automaattisesti sen jälkeen (taseessa erät muuttuvat 

aivan samanaikaisesti).” 
-- Tapio Korhonen (2007), Suomen Pankin julkaisu ”Raha ja luotto rahapolitiikassa” --
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Mihin rahaa luodaan?
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Kuplatalous

 IMF:n mukaan viimeisen 25 vuoden aikana on koettu 96 
pankkikriisiä ja 176 finanssikriisiä

 Tavallisin syy spekulointi nousevilla hinnoilla (Hyman Minskyn 
rahoitusmarkkinoiden epävakaisuushypoteesi)

 Hurmio: Pankit lisäävät lainanantoaan  rahan määrä kasvaa 
 omaisuuksien arvot kohoavat  yhtiöiden taseet paranevat 
 vakuuksien arvot nousevat  luottamus tulevaisuuteen 
kasvaa  pankit lisäävät lainanantoaan  rahan määrä kasvaa 
ja kupla paisuu

 Pakokauhu: Pankit vähentävät lainanantoaan  rahan määrä 
vähenee  konkursseja  työttömyys kasvaa  kysyntä ja 
talouskasvu heikentyvät  deflaatio  maksamattomat velat 
lisääntyvät  pankit vähentävät lainanantoaan  rahan määrä 
vähenee ja kupla puhkeaa
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Kertaukseksi

 Rahamme on olemassa ainoastaan elektronisina merkintöinä 
pankkien tietokannoissa.

 Rahamme luodaan yksityisyritysten eli pankkien toimesta niiden 
myöntäessä luottoa asiakkailleen, eli rahamme syntyy 
”pankkilainoista”.

 Pankkilainoja ei varsinaisesti ole olemassa, sillä myöntäessään 
luottoja pankit eivät lainaa rahaa, vaan luovat sitä.

 Raha on velkaa. Rahaa ei yksinkertaisesti voi syntyä ilman, että 
samalla syntyy vastaava velka. Rahan määrä kasvaa aina kun 
pankit myöntävät luottoja ja vähenee kun nämä maksetaan 
takaisin.
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Ongelmia?

• Yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty väärentämisen 
muoto

• Yhteiskunnalle kallis

• Demokratiavaje

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

• Koron vuoksi maailmassa on aina enemmän velkaa 
kuin on rahaa, millä velan voi maksaa

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

Yhteiskunnalle kallis
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Demokratia?
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Lähde: Rowbotham, Michael (1998). Grip of Death.

Olemme lainanneet jatkuvasti 
enemmän ja enemmän
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Ovatko velat korkoineen koskaan 
maksettavissa takaisin?

”Kaikki raha luodaan velaksi, mutta korkojen takia velkaa on aina enemmän kuin rahaa. Ainoa keino 
selvitä velkojen takaisinmaksusta korkoineen onkin luoda entistä enemmän velkarahaa.”

-- Vanu 2011, poliittinen ohjelma --

• Väittämä herättänyt paljon närkästystä ja kritiikkiä

• Jos rajoitutaan pelkkään kirjanpidolliseen tarkasteluun, rahaa ja velkaa todella on yhtä paljon

• Kaikki velat korkoineen ovat maksettavissa takaisin, jos ja vain jos ei tapahdu ”holvaamista”

– Perustuu friedmanilaiseen näkemykseen ja tarkoitushakuisiin transaktioihin
– Järjestelmä pysyy pystyssä, vaikka kokonaisvelka ei kasvaisi
– Teoreettisesti toki mahdollista, mutta entä käytännössä?

• Entä jos pankkiirit (tai muut tahot) ”holvaavat” jokaisen korkomaksuista saamansa euron?

– Vaatii rajua kokonaisvelan kasvua, jotta järjestelmä pysyy pystyssä
– Teoreettisesti myös mahdollista, mutta entä käytännössä?

• Totuus jossain siellä välissä?

– Järjestelmä vaatii jonkinlaista kokonaisvelan kasvua
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Velka ja talouskasvu

”Talouskasvun rajoittaminen ei ole mahdollista nykyisessä 
velkaperusteisessa talousjärjestelmässä.” 

-- Vanu 2011, poliittinen ohjelma --

• Jos kokonaisvelan on jatkuvasti kasvettava edes jonkin verran, 
millä ehdoilla se voi kasvaa?

• Pankit eivät lainaa rahaa ilman vakuuksia  Jotta kokonaisvelka 
voi kasvaa, on myös vakuusarvojen pakko kasvaa.

• Vakuudeksi voi asettaa reaaliomaisuutta (esim. asunto) tai 
arvopapereita (esim. osakkeet).

• Arvopapereiden hinnat eivät voi loputtomasti nousta, koska lopulta 
kaikki kuplat puhkeavat.

• Niinpä reaaliomaisuuden on jatkuvasti kasvettava, jotta 
kokonaisvelka voi kasvaa. Reaaliomaisuuden kasvu tarkoittaa 
talouskasvua.
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Velka ei ole valinta

 Velkaantuminen ei seurausta 
huonosta taloudenhoidosta, vaan 
ehdoton edellytys rahan 
olemassaololle.

 Taloutesi voi olla plussalla 
ainoastaan jos jonkun muun talous 
on vastaavasti miinuksella.

 Suuren osan väestöstä on oltava 
velassa, jotta tarpeeksi rahaa voi 
olla olemassa.



27

Rahakritiikkiä

 Liikepankeilla monopoli rahan 
luomiseen.

 Yhteiskunnat ovat täysin 
riippuvaisia pankkien 
päätöksistä. Meillä on 
tarpeeksi rahaa vain jos 
pankit myöntävät tarpeeksi 
lainoja.

 Tulisiko ”rahanpainamisen” 
todella olla yksityistä 
liiketoimintaa?
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Ketkä hyötyvät?

• Pankit

• Rikkaat

• Kansalaiset

• Ympäristö

Ketkä häviävät?
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Varallisuus siirtyy ylöspäin

Lähde (oik.): Kennedy, Margrit (1995). Inflation and Interest Free Money. 

http://www.margritkennedy.de/pdf/BUE_ENG_Interest.pdf
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Ehdotuksia

 Raha on pelkkä ihmisten välinen sopimus ja 
sopimukset voidaan muuttaa

 Velkaantumisen pankeille ei tulisi olla ehtona rahan 
olemassaololle

 Rahan luomisen ei tulisi olla yksityistä liiketoimintaa

 Rahaa ei tulisi luoda korollisena velkana

 Rahan luominen tulee erottaa pankkien 
lainaustoiminnasta ja siirtää julkisen vallan alaisuuteen 
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Keinot
”Julkinen sektori voi korvata velkaperusteisen rahan velattomalla rahalla aiheuttamatta inflaatiota tai deflaatiota.”

-- Vanu 2011, poliittinen ohjelma --

"Tyydyttääkseen valtion rahatarpeen ja kansalaisten ostovoiman, valtion tulisi itse voida luoda oma rahansa. 
Etuoikeus omaan rahaan ja sen hallintaan ei tarkoita ainoastaan valtion ylintä valtaoikeutta, vaan myös valtion 

suurta mahdollisuutta. Omaksumalla nämä periaatteet, veronmaksajat tulevat säästämään valtavia summia 
rahaa, jotka muuten menisivät korkojen maksuun. Näin raha lakkaa olemasta ihmiskunnan herra ja siitä tulee 

sen palvelija."
-- Abraham Lincoln -- 

 Julkinen valta voi yksinkertaisesti laskea liikkeelle velatonta rahaa omasta keskuspankistaan (kuten kolikot 
nykyään). Valtioiden suoran keskuspankkirahoituksen mahdollistaminen on myös askel eteenpäin.

 Kaupunkien ja kuntien olisi mahdollista perustaa omia pankkejaan, jotka huolehtisivat talousalueen lainojen 
tarpeesta nykyisten pankkien tavoin.

 Myös erilaiset rinnakkaisrahat ja paikallisvaluutat ovat kannatettavia. Esimerkiksi aikapankki tai Sveitsin Wir-
pankin kaltainen vertaisluototus olisi hyvin yksinkertaista ottaa käyttöön kansallisesti rinnakkaisvaluutaksi.
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Seurauksia

• Ei julkista velkaa, ei korkomenoja ja mahdollisesti 
matalammat verot

• Hyvinvointipalveluiden rahoitus helpompaa

• Köyhyys vähenisi

• Tasa-arvoisuus ja demokratia lisääntyisivät

• Ei talouden kasvupakkoa ympäristön kustannuksella

– Yksityinen sektori mahdollisesti supistuisi
– Toisaalta ostovoima kasvaisi
– Vaikutukset työn tarjontaan kuitenkin epäselviä

• Tavoitteena ympäristön ja ihmisten kannalta haitallisen 
talouskasvun välttäminen, hyvinvointipalveluiden rahoituksen 
turvaaminen ja vakaampi finanssijärjestelmä.
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Linkkejä
• Netissä:

– www.talousdemokratia.fi 
(Suomen Talousdemokratian kotisivu)

– www.rahajatalous.wordpress.com
(Raha ja talous -blogi)

• Videoita:

– Aki Järvisen ”SamaVene” YouTube kanava esim. Nykyinen raha- ja 
talousjärjestelmä -video

– Ajan henki
– Money As Debt I ja II
– Money Masters
– The Money Fix

• Kirjoja:

– Attacin talouskatsaus: Velkaantunut talous veitsenterällä
– Jani Laasonen: Rahan korruptio
– Ellen Brown: Web of Debt
– Michael Rowbotham: Grip of Death

http://www.talousdemokratia.fi/
http://www.rahajatalous.wordpress.com/
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