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”Suomen Talousdemokratia ry:n tarkoituksena on ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää ja 
demokraattista talousjärjestelmää tuomalla esiin uskottava ja käytännöllinen vaihtoehto 
velkaperusteiselle rahajärjestelmälle sekä lisätä kansalaisten kiinnostusta yhteiskunnalliseen 
talousjärjestelmään ja sen kehitykseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys levittää tietoa velkaperusteisen rahajärjestelmän 
ongelmista sekä sen vaihtoehdoista, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Vaihtoehtoisen 
rahajärjestelmän edistämiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin ja 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tekemällä aloitteita, ottamalla kantaa ja antamalla 
lausuntoja.”

esim. lausunto koskien keinoja hillitä kotitalouksien velkaantumista (2019)

www.talousdemokratia.fi

Suomen Talousdemokratia ry

http://talousdemokratia.fi/talousdemokratian-lausunto-koskien-keinoja-hillita-kotitalouksien-velkaantumista/
http://www.talousdemokratia.fi/


Taustaa

• Talousdemokratia ry perustettiin vuonna 2009

• Finanssikriisin myötä 2010-luvulla kansainvälinen rahareformiliike IMMR alkoi muotoutua nyt 30 
jäsenjärjestöä maailmanlaajuisesti.

• 2014: Iso-Britannian parlamentissa väittely rahasta

• 2015: Euroopan keskuspankin Quantitative Easing ohjelman myötä perustetaan QE for the People –
kampanja, joka vaatii helikopterirahan eli elvyttävän kansalaisosingon käyttöönottoa.

• Islannissa pääministerin perustama työryhmä ehdotti rahareformia jatkotutkimuksiin toteuttamista varten 
(Panaman paperien ja vaalien jälkeen idea kuopattiin).

• 2016: Pikkuparlamentissa keskustelutilaisuus rahareformista

• Alankomaissa parlamentaarinen keskustelu pankkiiriteatterin ja kansalaisaloitteen myötä.

• 2018: Sveitsissä 24 % kannatti rahareformin toteuttamista kansanäänestyksessä (äänestysprosentti 33).

• QE4People -kampanja järjestäytyi Positive Money Europe organisaatioksi.

• 2019: Alankomainen parlamentaarinen selvitys suosittelee turvallisten pankkitilien perustamista.

http://talousdemokratia.fi/talousdemokratia-ry/
https://internationalmoneyreform.org/
https://positivemoney.org/press-releases/uk-parliament-debated-money-creation-for-first-time-in-170-years/
http://talousdemokratia.fi/kansalaisosinko/
https://internationalmoneyreform.org/news/2016/10/monetary-reform-finnish-parliament/?fbclid=IwAR0S0LKg5ZkFcJGhQrz9bkd_oSNhpEgXzFLJQM9AVCGpYmAkDacmiwzsXVA
https://internationalmoneyreform.org/news/2018/06/our-take-on-the-results-of-the-swiss-sovereign-money-referendum/
https://www.positivemoney.eu/
https://internationalmoneyreform.org/news/2019/02/dutch-wrr-report-on-money-and-debt%EF%BB%BF-is-out/


Suomen Talousdemokratia ry



Tunnetut ja tuntemattomat globaalit ja 
lokaalit haasteet
• Vuonna 2020: köyhyyttä, sotaa, saasteilla pilattuja paikkoja, 

mahtavia osinkotuloja, heikennettyjä työehtosopimuksia, 
alustatalous, kiertotalous, digitalisaatio, ilmastonmuutos, 
vastuullista sijoittamista…

• Mitä tapahtuu? Tapahtuuko mitään? Kuka hyötyy kuka ei?

• Mikä on rahan suhde kaikkeen tähän?

Suomen Talousdemokratia ry



Välineellinen oppiminen ei ole riittävää

• Nykypäivän monimutkaiset ja toisiinsa kytkeytyneet 
yhteiskunnalliset ongelmat eivät ole ratkaistavissa yksinkertaisin 
keinoin tai lisäämällä tietoa (jota muutenkin on jo kylliksi) 

• Koulutusjärjestelmä on perustunut pitkälti tiedon määrälliseen 
kasvattamiseen (opettaja siirtää tietoa oppilaille, oppilaiden 
osaaminen testataan)

Suomen Talousdemokratia ry



Oppimislähtöinen sivistys on kestävää ja 
kunnioittavaa

Suomen Talousdemokratia ry

Wals, 2010.

• Kestävämmän yhteiskunnan 
rakentaminen vaatii jatkuvaa 
oppimista ja monipuolista 
hahmottamista.

• Saksalaiset kestävän koulutuksen 
tutkijat puhuvat 
Gestaltswitchingistä eli 
hahmotuksen tai mindsetin
vaihtokyvystä.

• Kuvaajassa esitetyn 
muutoksellisen oppimisen taustalla 
kulttuurien, ajan, tilan ja eri alojen 
ylittävä hahmottaminen.



Esim. tieto rahasta
• ”Niitä finanssikriisejä tulee 

ja menee…”
• Viimeisen 50 vuoden aikana 

147 pankkikriisiä (Laeven & 
Valencia, 2012)

• Yhtenä tekijänä 
tietämättömyys 
rahajärjestelmän 
toiminnasta

Suomen Talousdemokratia ry

https://sustainablefinancelab.nl/wp-content/uploads/sites/232/2016/11/Sustainable-Finance-Lab-Glocalities-International-survey-on-money-creation.pdf
http://talousdemokratia.fi/eduskuntavaaliehdokkaiden-tarkeaa-tietaa-rahan-velkaluonne-paremmin/


Raha – mitä se on?

Suomen Talousdemokratia ry

• Suomen pankista saa tarkkaa tietoa
• Esim. Eurokampus

http://www.euro.fi/fi/ylakoulut/mita-raha-on/raha-on-velkaa/


Pankkitalletuksen luominen

Nordean tase – lainat 1. vaihe

Vastaavaa (Varat) Vastattavaa (Velat)

Laina Matille: 0€ Matin pankkitili: 0€

Nordean tase – lainat 2. vaihe

Vastaavaa (Varat) Vastattavaa (Velat)

Laina Matille: 10 000 € Matin pankkitili: 10 000€

⚫ Tavalliset talletuspankit luovat pankkitalletuksia 
kaksinkertaisen kirjanpidon avulla

⚫ Asiakkaan velka on pankin varallisuutta, pankin 
velka on asiakkaan varallisuutta

⚫ Maksettaessa velkaa pankille rahaa vastaavasti 
tuhotaan

Suomen Talousdemokratia ry



Pankkitalletukset ja keskuspankkiraha

⚫ Yleisön näkökulmasta 
pankkitalletus ja 
keskuspankkiraha ovat 
yksi ja sama asia, niiden 
suhde on aina 1:1

⚫ Pankkien 
maksulupauksilla laillisilla 
ja institutionaalisilla 
järjestelyillä turvattu 
erityisasema

⚫ Valtiot toimivat pankkien 
velkojen takaajana

⚫ Rahoitusjärjestelmä= 
maksujärjestelmä

Suomen Talousdemokratia ry



Asuntoluotot yleisimpiä…

Suomen Talousdemokratia ry



… joten asumisesta tulee kalliimpaa

Suomen Talousdemokratia ry

http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-4-2019/asuntoluototuksen-kasvu-on-aiheuttanut-asuntojen-hintojen-ja-velkaantumisen-nousua/


Nousukaudet

⚫ Voimakas velkaantuminen 
luo talouden 
noususuhdanteen

⚫ Firmojen myynnit 
kasvavat, työttömyys 
laskee ja valtion budjetin 
alijäämät supistuvat

⚫ Kun rahaa luodaan 
paljon, syntyy olosuhteet, 
joissa rahaa kannattaa 
luoda yhä enemmän

Suomen Talousdemokratia ry



Talouskriisi, taantuma, lama

⚫ Kun rahaa luodaan vähän, 
syntyy olosuhteet, joissa rahaa 
kannattaa luoda yhä 
vähemmän
→ taantuma jatkuu ja syvenee

⚫ Velanmaksu tuhoaa rahaa, 
firmojen myynnit heikkenevät, 
työttömyys lisääntyy ja valtion 
budjetin alijäämä kasvaa

Suomen Talousdemokratia ry



Kilpailu rahasta

⚫ Kilpailua rahasta käydään 
kansantalouksien sisällä ja myös niiden 
välillä

⚫ Sektoritaseet

⚫ Julkinen + yksityinen + ulkomaan 
sektori = 0

⚫ Lue lisää: modernmonetarytheory.fi 

⚫ Kaikki maat tavoittelevat vaihtotaseen 
ylijäämää, koska tällöin saadaan rahaa, 
johon liittyvä velka jää toisen 
kansantalouden maksettavaksi

⚫ Tavoitteena ei tasapaino, vaan 
velkaantumisen helpottaminen toisten 
kansantalouksien kustannuksella

Suomen Talousdemokratia ry

https://www.modernmonetarytheory.fi/rahakurssi/


Suomen Talousdemokratia ry



Yhteiskunnalle kallis järjestely
• Suomen valtio maksoi 105 miljardin 

euron veloistaan korkoja 1,2 
miljardia euroa vuonna 2018

• Patrizio Lainàn
väitöskirjatutkimuksen (2018) 
mukaan rahareformi eli pankkien 
rahanluontioikeuden siirtäminen 
julkisen vallan vastuulle, toisi 
merkittävää seigniorage (rahan 
liikkeellelaskusta saatavaa) tuloa 
valtiolle
• Suomessa keskimäärin 6 miljardia euroa 

vuosittain

Suomen Talousdemokratia ry

https://talousdemokratia.fi/vaitoskirja-rahareformista/
http://talousdemokratia.fi/rahareformi/


Raha-asiantuntijuus

• Raha on tavalla tai toisella äärimmäisen oleellinen asia
• Myös esim. mielenterveys

• Mitä se raha-asiantuntijuus sitten on?

• Taloustiede…

• Pääekonomistit uutisissa…

• Yliopistojen ”taloustieteen perusteet” kuuluvat monien talouden 
asiantuntijoiksi kouluttautuvien peruskursseihin

• Miten näillä kursseilla opetetaan rahasta ja pankeista?

Suomen Talousdemokratia ry



Raha ja pankit taloustieteen oppikirjoissa

Suomen Talousdemokratia ry
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Ylimielisyys erottavana tekijänä?

Suomen Talousdemokratia ry

• Prof. Solow (täyttää kesällä 96 vuotta) on kuuluisa 
talouskasvun teoretisoinnista ja kokenut ja sanonut 
aika monia asioita elämänsä aikana

• Mitä ylläoleva lainaus pyrkii sanomaan?
• Suomen talous ja talouspolitiikka –kurssin viimeisen luennon 

viimeinen dia syksy 2019, Aalto yliopisto.

https://www.technologyreview.com/s/614860/the-productive-career-of-robert-solow/?fbclid=IwAR2XE3qd4lh4UrUnIQAVjzBxaY02ds8QRaCP8gQkSayTLG6c5fR03HdBKkE


Ajatuksia ja 
lainauksia

”Practical men who believe themselves to be quite exempt from any
intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist.” 
–J. M. Keynes

”If we want to change the economic profession, we need to start
changing the world. Economics will follow.”

”Ei ole olemassa mitään jäykkiä taloustieteen lakeja, jotka estäisivät 
meitä rakentamasta inhimillisempää maailmaa.”

”Kuvaa aikaamme: Kirkkaimmat mielemme pohtivat ennemmin 
maailmanloppua kuin kapitalismin loppua.”

”Kapitalismin ideaa pönkittää ekonomismin ideologia, joka määrittelee 
talouden epäpoliittiseksi.”

”Se, miten paljon keskuspankit ovat joutuneet puuttumaan markkinoihin 
finanssikriisin aikana ja jälkeen, kertoo siitä, etteivät vapaat markkinat 
toimi. Jos kriisissä markkinat eivät toimi, miksi ne toimisivat edes hyvinä 
aikoina?”

”Köyhyys on ympäristöongelma, koska köyhillä ei ole varaa ajatella 
ympäristöä.”

”Taloustiede – liian tärkeää taloustietelijöille jätettäväksi”



Aikamme vaatii raha-asiantuntijuutta 
kaikilta

Suomen Talousdemokratia ry

• Ota rahajärjestelmän perusteet haltuun
• esim. www.talousdemokratia.fi

• www.modernmonetarytheory.fi

• Lisää rahajärjestelmän ja talouden kokonaiskuvan hahmotus omaan 
mindsettiisi ja ryhdy muuttamaan maailmaa paremmaksi.

• Melko realistinen kokonaiskatsaus maailman parantamiseen: 
https://eko.bios.fi/

• Kiitos!

http://www.talousdemokratia.fi/
http://www.modernmonetarytheory.fi/
https://eko.bios.fi/


Talousdemokratian 
aloitteita–
Rahareformi, 
kansalaisosinko, 
sähköinen käteinen, 
Kela-pankki

Suomen Talousdemokratia ry

HS: 6.4.2016



RAHAREFORMI

Suomen Talousdemokratia ry



Rahareformin hyödyt

• Julkinen rahanluonti ja pankkien 
täysvarantovaatimus rajaisi 
maksujärjestelmän systeemiriskiä

• Talletussuojasta luopuminen

• Maksujärjestelmän turvaaminen

• Valtiontulot kasvavat

• Yhteiskunnan velkaantuneisuus 
vähenee, kansan luottamus politiikkaan 
kasvaa, voidaan keskittyä oleellisiin 
asioihin kuten kestävään kehitykseen.

• Patrizio Lainàn väitöskirja rahareformista
Suomen Talousdemokratia ry

https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/02/KAK_1_2019_WEB-199-203.pdf?fbclid=IwAR3UzBD8xa-UPsY2BzQzAL5xZWSIPEqMI7PJMeEFvJgxAyRO06h37H457YY
http://talousdemokratia.fi/tiedostot/Rahareformin%20hyodyt%201_00.pdf


Suomen Talousdemokratia ry

HS mielipide 26.6.2018

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005732394.html?fbclid=IwAR3BE78S0AkgpxJRze9V_ycXJH_hjZ40tX5MmMZpguhIWiQ26YkvkzhkPto


Keskuspankkireservit ja 
sähköinen käteinen
• Kutsutaan myös keskuspankkirahaksi tai 

-varannoiksi

• Tavallaan käteisen sähköinen muoto

• Syntyvät keskuspankin lainanannon kautta (tai 
varallisuuserien ostamisen yhteydessä)

• Talletuspankit käyttävät maksaakseen toisilleen

• Toistaiseksi tavalliset ihmiset ja yritykset eivät voi päästä 
käsiksi

• Ei yleensä lasketa osaksi rahan kokonaismäärää, koska 
käytetään vain pankkien välisessä maksuliikenteessä



Laajaa 
kannatusta 
keskuspankin 
digivaluutalle

Suomen Talousdemokratia ry



Laillisen maksuvälineen digitalisointi 

• SP: Käteinen – ainut laillinen 
maksuväline? 10.2.2017

• ”Keskuspankkien ja 
lainsäätäjien on ennen 
pitkää ratkaistava, 
tarvitseeko luotettava 
digitaalinen maksuväline 
tulevaisuudessa laillisen 
maksuvälineen aseman ja 
mikä olisi keskuspankin rooli 
sen liikkeeseenlaskussa.”

• Pitäisikö keskuspankkien 
laskea liikkeelle sähköistä 
käteistä? 24.10.2016

http://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/kateinen--ainut-laillinen-maksuvaline/
http://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2016-2/pitaisiko-keskuspankkien-laskea-liikkeelle-sahkoista-kateista/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/11/13/Casting-Light-on-Central-Bank-Digital-Currencies-46233


Sähköisen käteisen vaikutukset  pankkeihin

• EKP:n huolena sähköisen käteisen ja pankkitalletusten kilpailu, joka 
johtaisi talletuspakoon → oikeastaan tämä on tärkeä ominaisuus

• Talletuspankit jatkaisivat toimintaansa kuten ennenkin (riskianalyysi)

• Talletussuojasta luopuminen → 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

http://www.positivemoney.eu/2018/09/ecb-digital-currency-miguel-ordonez/


EKP:n ongelmalliset elvytystoimet
• Vuodesta 2015 lähtien EKP on pyrkinyt elvyttämään taloutta QE-ohjelmansa avulla

• Tyhjästä luodut rahat ovat menneet finanssisektorille (ei reaalitalouteen)

• Vuonna 2016 ohjelma laajeni yritysvelkakirjojen ostoihin
• Corporate Europe Observatoryn tutkimus 12/2016

Suomen Talousdemokratia ry



Carbon intensity of (estimated) purchases (ECB)
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QE4People – Helikopteriraha - Elvyttävä 
kansalaisosinko

• Uutta rahaa luodaan suoraan kansalaisille

• Voidaan luoda joko ”lahjana” tai ostamalla varallisuutta

• Uusi raha päätyy suoraan reaalitalouteen

• Tehokkaampi tapa elvyttää taloutta kuin perinteinen QE



Varamaksujärjestelmä 
Suomelle?

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

• Suomen pankki olisi luontevin roolinsa kautta
• Keskuspankkireservit julkiseen käyttöön

• Vastuutaho: Kela? Verottaja? Posti?
• ”Kela-pankki vapauttaisi yksityispankeista” KU 19.11.2018

• ”Perustetaan moderni postipankki” HS 1.12.2019

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3993244-markus-jantti-kela-pankki-vapauttaisi-yksityispankeista
https://www.hs.fi/paivanlehti/01122019/art-2000006326857.html


Green New Dealin ytimessä rahaymmärrys
• ”MMT:n keskeinen johtopäätös on, että maan, jolla on oma valuutta ja oma 

keskuspankki, talouden toimintaa ei rajoita julkisten varojen niukkuus vaan reaaliset 
resurssit kuten osaaminen ja luonnonvarat.” Green New Deal monitieteisen 
ympäristötutkimuksen näkökulmasta
Kalevi Sorsa -säätiö | 27.02.2019

• ”Rahoituksen näkökulmasta yhdysvaltalaisella GND:llä ja euromaata koskevalla 
ekologisella jälleenrakennuksella on valtava ero. -- euromaalla ei ole omaa valuuttaa eikä 
keskuspankkia, eikä se tällöin voi suvereenisti päättää julkisen rahoituksensa 
järjestämisestä. Euromaan oletetaan noudattavan euroalueen sopimuksia, erityisesti niin 
kutsutun vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Euroopan keskuspankki ei myöskään voi 
suoraan rahoittaa valtioiden menoja. Jos siis modernin rahateorian oppeja halutaan 
täysimääräisesti soveltaa, on ajateltava euroaluetta ekologisen jälleenrakennuksen 
toimeenpanijana. Sinänsä tämä voisi olla varsin järkevää – esimerkiksi energia- ja 
liikennesektoria kannattaa ajatella fyysisen toteutuksenkin kannalta yli yksittäisen maan 
rajojen – mutta poliittisen agendanmuodostuksen ja toimeenpanon kannalta kyseessä on 
hyvin erilainen prosessi. Toki euromaa voi nykyisen institutionaalisen kehikonkin sisällä 
esittää laajoja transitio-ohjelmia. Esimerkiksi Espanjan hallitus esitti juuri 47 miljardin 
euron julkisen investointisuunnitelman ilmastopäästöjen vähentämiseksi seuraavan 
kymmenen vuoden aikana”

Suomen Talousdemokratia ry

https://sorsafoundation.fi/fi/green-new-deal-ja-monitieteinen-ymparistotutkimus/
https://sorsafoundation.fi/fi/author/kalevi-sorsa-saatio/


Rahojen moninaisuus ja kestävä kehitys

Suomen Talousdemokratia ry

• Bernard Lietaer: Rahankaan ei pitäisi olla monokulttuuri.

• Tunnettuja paikallis- ja rinnakkaisvaluuttoja:
• WIR (Sveitsi)

• Bristol Pound (paikallinen valuutta Bristolissa)

• Aikapankki (verottajan kanssa ongelmia)

• Sysmä (2018 kokeilu mutta keskeytettiin)

• Jos rahajärjestelmäanalyysi kunnossa kaikki 
mahdollisuudet onnistua.

• Rinnakkaisvaluutat voivat vakauttaa taloutta, parantaa ympäristöä 
paikallisemman tuotannon kautta, sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-
arvoa. Kaikkia velkaperusteisen rahajärjestelmän ongelmia 
rinnakkaisvaluutat eivät kuitenkaan voi korjata, koska verot on 
maksettava virallisella valuutalla.

https://www.youtube.com/watch?v=T9EI2PrDpmw
http://talousdemokratia.fi/rinnakkaisvaluutat/

