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Esipuhe 
 

Oikeustieteellisen väitöskirjan esipuheessa ei ole harvinaista todeta, että alun perin ei ollut 

tarkoitus tehdä väitöskirjaa. Tämä koskee myös minua. En ajatellut itseäni varsinaisesti 

tutkijana siten kuin kyseinen käsite yleisesti ymmärretään, mutta jos syventyy pohtimaan 

asiaa tarkemmin ja ottaa etäisyyttä ”tutkimuskohteeseen” eli itseensä, ei väitöskirjaprojektiin 

ryhtymisen olisi pitänyt yllättää. Lopulta valinta on ollut ilmeisempi kuin ensisilmäyksellä 

ajattelisi. Olen aina ollut kiinnostunut perimmäisistä syistä, uteliaisuus on sisäänrakennettua. 

Muistan elävästi, kuinka matematiikan kursseja tenttiessäni ryhdyin pohtimaan sitä mihin 

Pythagoraan lauseen ”toiminta” perustuu ja voisiko sen toteuttaa jotenkin paremmin. Tai 

mihin piin arvo todella perustuu? Olen jopa viettänyt tuntikausia pyrkiessäni ratkaisemaan 

sen ”tarkkaa” likiarvoa (sic). Osin ymmärtämättömyyttäni, mutta toisaalta tutkijalle 

ominaista uteliaisuuttani. Olen myös yläasteella esitellyt fysiikan opettajalleni 

”ikiliikkujan”. Esimerkkejä on lukemattomia. Lopulta kyse on ollut sekä uteliaisuudesta että 

ylivertaisuusvinoumasta, vasta tiedon määrän lisääntyessä olen ymmärtänyt, kuinka vähän 

alun perin ymmärsinkään. 

 

Tämä väitöskirja ei oikeastaan tee poikkeusta edellä mainituista esimerkeistä. Väitöskirjani 

aihe syntyi samoista perussyistä; uteliaisuudesta ja ymmärtämättömyydestä. Käyttäessäni 

ensimmäisiä kertoja virtuaalivaluuttoja maksusuorituksessa, mielessäni heräsi kysymys: 

miksi verotuksessa euro katsotaan rahaksi, mutta virtuaalivaluutta ei ole rahaa tai edes 

valuuttaa siten kuin ulkomaiset fiat-valuutat ymmärretään? Kysymys jäi mieleeni kytemään. 

Kun lähdin syventymään aiheeseen, huomasin, ettei kukaan ollut aiemmin syvällisesti 

tutkinut sitä, mitä rahalla oikeudessa tarkoitetaan. Kyseessä on niin vakiintunut konventio ja 

oikeuskäsite, ettei sitä ole kansallisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa (ainakaan laajasti) 

kyseenalaistettu. Siinä missä edellä mainitun ikiliikkujan rakentaminen tuntui aluksi 

ilmeiseltä ja osoittautui lopulta mahdottomaksi, tuntui väitöskirjan tekeminen 

”koskemattomasta” aiheesta yhtä itsestään selvältä. Aihe näyttäytyi itselleni jopa niin 

ilmeisenä tutkimuskohteena, että hämmästelin monesti, miksi kukaan muu ei ole siihen 

aiemmin tarttunut. Pian minulle tosin selvisi, että olen vyötäröäni myöten juoksuhiekassa. 

Edessä olevan työn määrä oli valtava. Minun tuli käytännössä käydä läpi koko relevantti 

oikeudellinen aines (säädökset ja oikeuskirjallisuus) ja muu merkityksellinen aineisto alkaen 

vuodesta 1860 nykypäivään asti. Systemaattinen läpikäynti tuotti tulosta ja tällä kertaa 



 

”ikiliikkuja” syntyi. Vaikka aihe tuntuu edelleenkin haastavalta ja siitä voi esittää useita 

perusteltuja näkemyksiä, vaikuttaa lopputulos yhtä ilmeiseltä, kuin työn aloittaminen – 

näinhän tämän pitikin mennä. 

 

Väitöskirjan tekemisestä puhutaan vakiintuneesti prosessina, mutta en ole vielä löytänyt 

varsinaista selitystä sille, mitä tällä prosessilla tarkoitetaan. Lienee niin, että väitelleet 

ymmärtävät asian ja määritelmä on heille yhtä ilmeinen kuin ihmiskunnalle rahan konventio. 

Juristille – tai ainakin itselleni – termi prosessi tuo mieleen jonkin oikeudellisen prosessin, 

kuten oikeudenkäynnin. Näin ollen oma ymmärrykseni tästä prosessista ei ollut kovin hyvä 

tutkimustyötä aloittaessani. Nyt väitöskirjan valmistumisen kynnyksellä vasta ymmärrän, 

mitä tällä prosessilla tarkoitetaan. Se ymmärretään laajasti ajattelun, lukemisen ja 

kirjoittamisen prosessina, jossa ikään kuin hermeneuttisella kehällä tavoitellaan aina 

parempaa ymmärrystä. Ajattelen kuitenkin, ettei tällä kehällä voi koskaan saavuttaa 

määränpäätä. Mitä lähempänä määränpäätä ollaan, sitä työläämpää pienenkin 

edistysaskeleen ottaminen on. Vertaisinkin väitöskirjaprosessia mihin tahansa 

urheilusuoritukseen. Aluksi harjoittelun tuloksena saavutetaan melkoisia edistysaskeleita. 

Mitä paremmaksi kehityt tuossa suorituksessa, sitä enemmän työtä pienenkin parannuksen 

saavuttaminen vaatii. Lopulta kehitystä ei enää juurikaan tapahdu, vaan pikemminkin 

ylläpidetään aiempaa suoritustasoa. Klassinen sanonta ”tehtyä ei saa tekemättömäksi” ei 

tietyltä osin päde väitöskirjaan (sic), koska prosessin myötä argumentaatiota parannetaan ja 

hiotaan ”loputtomasti”. Tämä onkin väitöskirjaprosessin eräänlainen paradoksi – väitöskirja 

ei voi koskaan valmistua prosessimielessä, sillä vaikka teksti kansien välissä on 

muuttumaton, ei ajattelu pysähdy. 

  

Vaikka juoksuhiekasta voisi mahdollisesti irrottautua yksinkin, saavutetaan usein paras 

lopputulos yhteistyöllä. Samalla tavalla tämä väitöskirjaprosessi on ollut myös yhteistyötä 

ja ajatustenvaihtoa, vaikka yksintehtävää työtä on ollut paljon. Olen saanut monelta taholta 

suunnattomasti apua väitöskirjaprosessiin. Haluan nimenomaisesti esittää muutaman 

kiitoksen. Ensinnäkin haluan kiittää esitarkastajiksi lupautuneita Matti Rudankoa (prof. 

emer., OTT) ja Niklas Jensen-Erikseniä (prof., FT, VTM) työlään tehtävän 

vastaanottamisesta ja erinomaisista parannusehdotuksista. Työnohjaajiani Jukka Kekkosta 

(prof., OTT) ja Markus Karia (dos., OTT, KTM) haluan kiittää ohjauksesta, käsikirjoitusta 

koskevista kommenteista ja hyvistä keskusteluista, joita olemme matkan varrella käyneet 

niin väitöskirjasta kuin laajemmin elämästä. Erityisesti haluan kiittää ohjaajiani 
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kärsivällisyydestä. En sen vuoksi, että väitöskirjan valmistuminen olisi viivästynyt, vaan 

päinvastoin. Olen välillä rasittanut ohjaajiani kovinkin vauhdikkaalla toiminnalla. Lisäksi 

haluan kiittää Risto Koulua (prof. emer., OTT) käsikirjoitukseen syventymisestä ja sen 

kommentoimisesta, Heikki Pihlajamäkeä (prof., OTT) ajatustenvaihdosta ja käsikirjoitusta 

koskevista kommenteista sekä Juha Tarkkaa (VTT) niin ikään käsikirjoituksen 

kommentoinnista erityisesti taloustieteellisestä näkökulmasta. Työhön ovat vaikuttaneet 

lisäksi jatko-opiskelijakollega Mikko Laapas (OTM, KTM) osuvalla kritiikillä ja 

kyseenalaistamisella, Patrik J. Johansson (OTM) lohkoketjua koskevilla kommenteilla, 

Merja Kukkola (FM, OTM) historiantutkimuksen asiantuntemuksellaan sekä Hanna Takalo 

(OTM, KTM) käytännön haasteiden esiintuomisella. Käsikirjoituksen kieliasusta ja 

kielenhuollosta en olisi selvinnyt ilman Tuuli Fromin (FT) erinomaisia huomioita ja 

kommentteja. Lisäksi haluan kiittää kaikkien arkistojen ja kirjastojen henkilökuntaa 

uskomattomasta avusta. Totean vielä (oikeustieteessä vakiintuneen) tradition mukaisesti, 

että vastaan itse tämän väitöskirjan sisällöstä (ml. tulkinnat) ja mahdollista väitöskirjan 

sisällöllistä epäkohtaa ei voi osaksikaan lukea edellä mainittujen henkilöiden vahingoksi. 

 

Väitöskirjan valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on ollut mahdollista vain useiden 

taloudellisten tukijoiden turvin, joita haluan vielä nimenomaisesti kiittää. Näitä tukijoita ovat 

olleet Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu loppuunsaattamisapurahan 

muodossa, Jouko Tuovolan Säätiö, Nordea Pankin Säätiö, Oskar Öflunds Stiftelse, 

Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto, Pörssisäätiö ja Säästöpankkien 

Tutkimussäätiö. 

 

Lopuksi vielä suurkiitos perheelleni, erityisesti Nickalle, joka on vuosien saatossa jaksanut 

kuunnella innostuneita löydöksiäni siitä, mitä raha on sekä tukenut minua tässä prosessissa.  

 

Kruununhaassa joulukuussa 2021 

 

Kristian Keskitalo  



 

1. JOHDANTO 

1.1 Rahan muuttuva olemus 
 

Raha1 on jokapäiväinen maksuväline, jonka olemusta yksilöt harvoin pysähtyvät miettimään 

– mitä raha todella on? Tämä pitää erityisesti paikkansa silloin, kun raha toimii odotusten 

mukaan eli kun se käy maksuvälineenä ja säilyttää arvonsa. Virtuaalivaluuttojen nousu 

yleiseen tietoisuuteen on kuitenkin herättänyt kysymyksen perinteisestä rahasta ja 

varallisuuseristä. Joulukuussa 2017 merkittävimmät virtuaalivaluutat saavuttivat tuohon 

mennessä kaikkien aikojen korkeimman arvonsa fiat-valuutassa mitattuna2. Voidaan myös 

katsoa, että viimeistään tuolloin virtuaalivaluutat tulivat yleiseen tietoisuuteen. 

 

Kysymys rahan perinteisestä olomuodosta ja rahasta yleisesti ei ole vain virtuaalivaluuttojen 

taustalla toimivien tahojen aikaansaamaa kyseenalaistamista. Esimerkiksi Ruotsissa on 

pohdittu mahdollisuutta luopua käteisrahan käytöstä ja Ruotsi pilotoi tällä hetkellä niin 

sanottua e-krona hanketta3. Norjan keskuspankki on laatinut tutkimuksen 

keskuspankkirahan korvaamisesta digitaalisella rahalla4. Sveitsissä on järjestetty 

kansanäänestys siitä, tulisiko keskuspankin laskea liikkeelle digitaalista rahaa5. On 

mahdollista, että tulevaisuudessa rahalla tarkoitetaan vain digitaalista – kirjanpidollista – 

lukuarvoa. 

 

Tällä hetkellä rahasta käydään poliittista ja tieteellistä keskustelua virtuaalivaluuttojen ja 

sähköisen keskuspankkirahan vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda 

 
1 Rahasta puhuttaessa syntyy usein hyvin erilaisia mielikuvia. Joillekin raha on fyysinen kolikko tai seteli, 
jolla on mahdollista ostaa palveluita tai muita hyödykkeitä, ja toiset taas näkevät rahan aineettomana asiana, 
jolla on fyysisen rahan mukainen arvo. Etymologian mukaan suomen kielen sana raha on tullut Suomeen 
germaanisena lainasanana, ja se on tarkoittanut kuivunutta eläimennahkaa. Oletettavasti tällä kuivuneella 
eläimennahalla on viitattu sellaiseen eläimennahkaan, jota on käytetty ensin maksuvälineenä ja myöhemmin 
pergamenttina. Raha-sanan maksuvälinettä tarkoittava merkitys vakiintui 1500-luvulla, mutta vielä 1800-
luvulla se on esiintynyt kirjallisuudessa nahan merkityksessä. Monissa muissakin kielissä rahaa tarkoittavalla 
sanalla on myös muu kielellinen merkitys, johtuen ”rahakappaleiden” aiemmasta materiaalista/aineesta. Ks. 
Häkkinen 1987 s. 253, Häkkinen 2004 s. 1011, Häkkinen 2018 s. 66, Korpisaari 1923 s. 10 ja Korpisaari 
1930 s. 8–13. 
2 Johansson – Eerola – Innanen – Viitala 2019 s. 92. 
3 Sveriges Riksbank 2021; Talouselämä 8.10.2017. 
4 Øysten 2018. 
5 Yle Uutiset 8.6.2018. 
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kokonaiskuva rahasta6 oikeudellisessa kontekstissa, maksuvälineenä ja varallisuuseränä7. 

Tutkimuksen tavoite on palvella oikeudellisen rahan perustutkimuksena. Suomen 

oikeustieteessä ei ole aiemmin tehty kokonaisteosta rahasta ja näin ollen tutkimus täyttää 

kansallisessa oikeustieteessä vallitsevan tutkimuksellisen aukon. Useat oikeustieteilijät sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti ovat arvioineet rahan olevan yksi monimutkaisimmista 

oikeudellisista käsitteistä8. Tästä huolimatta rahan tutkimusta ei ole kuitenkaan kokonaan 

unohdettu. Kuvaan näitä tutkimuksia yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa.  

 

Oikeudellisessa kontekstissa rahalla voidaan viitata suppeasti rahasäädösten 

rahakappaleisiin tai laajasti oikeudelliseen käsitykseen rahasta. Käytännön kokemuksen 

kautta kuitenkin tiedetään, että nykyaikana pankkikorttimaksu eli pankkiraha on 

käytännössä korvannut käteisrahan. Tutkimuksen pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että 

pankkirahan muutos kohti nykyistä asemaa alkoi näkökulmasta riippuen jo toisen 

maailmansodan aikana tai jopa aiemmin. Alkanutta muutosta vauhdittivat tekninen kehitys, 

veropolitiikka, pankkien tahtotila kerätä lisää talletusvaroja ja lopulta pankkikriisi. 

Sittemmin muutos saavutti pisteen, jossa pankkirahalla tehtävä maksusuoritus katsottiin 

oikeudellisessa kontekstissa rahalla tapahtuvaksi maksusuoritukseksi. 

 

Rahan sääntelyn tarkoituksena on ollut taata yhteiskunnan luottamus rahajärjestelmää ja 

rahaa kohtaan koko tämän tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana eli vuodesta 1860 

alkaen aina nykyaikaan asti. Tämä sama tavoite on havaittavissa pankkijärjestelmän osalta, 

jopa voimakkaampana. Rahasäädökset nostivat esiin nimenomaisesti valtion 

rahamonopolin, joka kuitenkin asteittain mureni muiden poliittisten tavoitteiden ja 

makrotason muutosten seurauksena – muun muassa vaihdannan muutos ja anonymiteetille 

annettu painoarvo kunakin aikakautena. 

 
6 Rahan määritteleminen kielellisesti on suomen kielessä haastavampaa kuin esimerkiksi englannin kielessä. 
Englannin kielessä rahaa vastaavalla sanalla money viitataan selvästi yläkäsitteeseen, joka kattaa ainakin 
käsitteet coin (metalliraha/kolikko) ja banknote (seteliraha), mutta mitä ilmeisemmin nykyaikana myös 
käsitteen bank money (pankkiraha). Suomen kielessä raha-sanaa on ryhdytty käyttämään myös uusista 
olomuodoista, mikä vaikeuttaa rahan määrittämistä. Tämän tutkimuksen rahakäsite määritellään tarkemmin 
luvussa 2.4. 
7 Tutkimuksessa maksuväline- ja varallisuuseränäkökulmalla tarkoitetaan, että raha ymmärretään sellaisena 
varallisuuseränä, johon ostovoimaa voidaan varastoida (sijoittaa) ja jota voidaan haluttuna hetkenä käyttää 
maksuvälineenä. Oikeudellista rahaa voitaisiin vaihtoehtoisesti lähestyä esimerkiksi 
valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta – valtiontaloutta koskevat kysymykset. Ks. Scheinin 1997. 
8 Esim. Koulu 1992 s. 113, Tolonen 1988 s. 197, Tolonen 1992 s. VII ja Fox– Velde – Ernst 2016 s. 15. 



 

 

Taloustieteelliset rahateoriat ja talouspoliittiset tavoitteet vaikuttivat läpi tämän tutkimuksen 

ajallisessa kontekstissa sekä suoraan että välillisesti siihen, mitä oikeudellisessa kontekstissa 

pidettiin rahana. Tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana oikeudellisessa käsityksestä 

rahasta on havaittavissa kaksi suurta muutosta: setelirahan ja pankkirahan nousu 

oikeudellisen rahakäsitteen mukaisiksi instrumenteiksi. Molempiin muutoksiin kytkeytyy 

niin rahadoktriiniin (talous- ja oikeustieteessä) muutos kuin taustalla toimivien tahojen 

intressejä.  Tutkimuksessa syvennytään näihin oikeudellisiin muutoksiin ja niihin rahaa 

koskeviin säädösmuutoksiin, joiden vuoksi oikeudellinen muutos tapahtui. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi vastata oikeudellisen rahan teoreettiseen 

kysymykseen siitä, mitä raha oikeudellisena maksuvälineenä on ollut sekä siitä voiko 

virtuaalivaluutta olla rahaa. Lisäksi vastataan muihin tutkimuskysymyksiin, jotka on esitetty 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

Koko oikeusjärjestelmämme rakentuu enemmän ja vähemmän varallisuusasemien 

selvittämiseen niin suorassa vaihdannassa kuin muissa oikeudellisissa seuraamuksissa, 

kuten vahingonkorvauksessa ja sakkorangaistuksessa. Se, että näin keskeistä instrumenttia 

ei ole kansallisesti oikeustieteessä aiemmin tutkittu, tekee jo itsessään tästä 

perustutkimuksesta tarpeellisen. Tämän lisäksi teknologiset innovaatiot (mm. 

virtuaalivaluutat) haastavat nykyisiä rahainstrumentteja, minkä vuoksi akateeminen 

tutkimus rahasta on tarpeen, jotta voidaan välttää liian yksinkertaistavia näkökulmia. Lisäksi 

oikeustieteellinen tutkimus rikastuttaa aiempaa rahatutkimusta ja tuo rahatutkimuksen 

keskustelun kohteeksi velvoiteoikeudellisen klassisen kysymyksen oikeasta suorituksesta. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen otsikko, Suomen rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena 

maksuvälineenä ennen ja nyt, sisältää tutkimuksen päärajauksen. Tutkimuksen ajallinen 

viitekehys alkaa vuodesta 1860 ja päättyy nykyaikaan – ja osin tulevaisuuden tulkintaan (de 

lege ferenda) siitä –, voiko virtuaalivaluutta olla rahaa. Tulen tässä alaluvussa perustelemaan 

tutkimuksen rajaukset ja määrittelemään ne yksityiskohtaisesti. Tässä yhteydessä on myös 

luontevaa määritellä tutkimuksen tutkimuskysymykset. 
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Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miksi rahan sääntely on muuttunut, mitä rahalla 

oikeudellisena maksuvälineenä on kulloinkin tarkoitettu ja miksi käsitys oikeudellisesta 

rahasta on muuttunut. Toisin sanoen tutkimuksessa pyritään paikantamaan raha-

/valuuttajärjestelmien, rahan sääntelyn, yhteiskunnan toimijoiden ja oikeudellisen rahan 

välistä kytköstä tai sen puuttumista. Jotta oikeudellisen rahan muutoksesta voidaan saada 

kokonaiskuva, ei ole riittävää, että oikeudellisen rahan muutosta tarkastellaan vain sääntelyn 

muutoksen kontekstissa, vaan tarkastelun tulee olla laajempaa, koska oikeudessa – laajasti 

ymmärrettynä – raha on tarkoittanut säädösten mukaisen rahan ohella myös muuta 

maksuvälinettä. Tutkimuksessa syvennytään oikeudellisen rahan problematiikkaan 

päätutkimuskysymyksellä, joka kattaa koko tutkimuksen ajallisen viitekehyksen: miksi 

oikeudellinen käsitys rahasta muuttui? Oikeudellisen rahakäsityksen muutoksen analyysi 

pitää sisällään myös analyysin rahasäädösten muutoksesta. Tutkimuskysymykseen 

vastaaminen edellyttää aluksi sen kuvaamista, mitä oikeudellisella rahalla kulloinkin 

tarkoitettiin. 

 

Tutkimustehtävää lähestytään päätutkimuskysymyksen lisäksi seuraavilla 

osatutkimuskysymyksillä: 

i. Millaisten vaiheiden seurauksena Suomessa siirryttiin markka-rahayksikköön? 

(Luku 3.1) 

ii. Mitkä tekijät vaikuttivat hopeakantaisen rahajärjestelmän käyttöönottoon? 

(Luku 3.2) 

iii. Mitkä tekijät vaikuttivat kultakantaiseen rahajärjestelmän nousuun? (Luku 3.3) 

iv. Miksi kultavakuuskantaan haluttiin siirtyä ja mikä oli setelirahan oikeudellinen 

asema kultavakuuskannan aikana? (Luku 4) 

v. Mikä muuttui uuden markan (1963) seurauksena ja miksi setelirahat leikattiin? 

(Luku 5) 

vi. Mitkä syyt johtivat pankkirahan läpimurtoon maksuvälineenä? (Luku 6) 

vii. Miksi eurorahajärjestelmä otettiin käyttöön? (Luku 6) 

viii. Voiko virtuaalivaluutta olla rahaa oikeudellisessa kontekstissa? (Luku 7.3) 



 

 

Kaikkia tutkimuskysymyksiä lähestytään myös miksi-kysymyksillä. Tämä lähestymistapa 

(miksi-kysymys) mahdollistaa tapahtumankulkujen kuvaamisen ja muutoksen taustalla 

vaikuttaneisiin tekijöihin syventymisen. Kun muutos kytketään vielä laajemmin 

aikakautensa kontekstiin, on mahdollista tutkimuskysymysten avulla analysoida ja selittää 

tarkemmin muutoksen syitä. 

 

Tutkimuksen ajallinen viitekehys ja periodisointi 

Tutkimus on rajattu koskemaan modernin oikeuden aikaa. Tutkimus aloitetaan vuodesta 

1860, jolloin Suomelle annettiin ensimmäinen oma rahayksikkö, markka. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää, mitä oikeudellinen raha on ollut ja on. Koska rahasäädökset ja 

erityisesti oikeudellinen raha muuttuvat melko harvoin, on kokonaiskuvan saamiseksi 

tarkasteltava pitkän aikavälin muutosta. Näin voidaan vastata tutkimuksen miksi-

kysymyksiin ja ymmärtää mistä oikeudellisessa rahassa on ollut kyse. Näin ollen on 

luontevaa, että tutkimus tehdään pitkän aikavälin tarkasteluna. Tutkimusekonomisista syistä 

pitkän aikavälin tarkastelu vaikuttaa siihen, että tutkimus rajoittuu vain merkittävimpien 

muutosten analysointiin. Tutkimuksen aloittaminen markan aikakaudesta ja sen päättyminen 

nykyaikaan luo tutkimukselle koherentin pohjan. Tutkimus alkaa Suomen oman rahayksikön 

historian alusta ja lisäksi sen ajalliseen viitekehykseen osuu usea rahajärjestelmän muutos, 

joka mahdollistaa ilmiöiden vertailevan tarkastelun. 

 

Tutkimuksen ajalliseen viitekehykseen liittyy olennaisesti myös yhteiskunnallinen ja 

tieteellinen muutos. 1800-luvulla taloustiede nousi omaksi tieteenalakseen ja vaikutti 

merkittävästi rahainstrumenttien muutokseen9. Omistusrakenteen hajautumista, pääomien 

liikkuvuutta ja uuden rahoitusmarkkinan syntyä ajettiin 1800-luvulla liberalistisen 

taloussuuntauksen varjolla. Tutkimuksen ajalliseen viitekehykseen kuuluu myös kaksi 

suurta teknologista murrosta10. Nämä kaikki vaikuttivat kansainväliseen kauppaan ja myös 

rahaan maksuvälineenä. 

 
9 Pihkala 2000 s. 538. 
10 Viimeinen teknologinen eli tietotekninen murros jaetaan vielä pienempiin osatekijöihin. 
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Koska oikeushistoriallisen tutkimuksen edellytyksiin kuuluu tutkimuksen periodisointi, alla 

on eritelty tutkimuksen kannalta merkittävimmät murrosajanjaksot. Periodisointi on laadittu 

nimenomaisesti tämän tutkimuksen näkökulmasta, minkä vuoksi se ei noudata kaikilta osin 

esimerkiksi taloushistoriassa käytettyä rahanhistorian periodisointia11. Rahainstrumentin 

muutokset kumpuavat markkinoiden tarpeista ja tahtotilasta sekä valtiollisista tai poliittisista 

tarpeista ja tahtotiloista – argumenttien taustalla vaikuttavat taloustieteelliset teoriat. Tämän 

takia muutosten eksakteja ajankohtia on usein haastavaa määritellä, koska ne tapahtuvat 

pitkän aikavälin muutoksena. Muutokset havaitaan lopulta, kun ne ovat vakiinnuttaneet 

paikkansa. Tämän vuoksi tarkkarajaisia ajanjaksoja on jopa mahdoton asettaa. 

 

Markan ensimmäisten vuosikymmenten, hopearahan ja klassisen kultakannan aikakausina, 

voidaan katsoa muodostaneen niin sanotun klassisen jalometallirahan aikakauden. 1800-

luvun lopulla taloudellisten toimijoiden tavoittelema rahareformi loi perustan Suomen 

omalle rahayksikölle. Oma rahayksikkö saavutti lopulta emämaastaan itsenäisen aseman 

vuonna 1865. Kansainvälisistä suuntauksista johtuen noin kymmenen vuoden kuluttua 

hopearahajärjestelmän käyttöönoton jälkeen nähtiin hopearahajärjestelmän vaihtuminen 

kultarahajärjestelmäksi. Seteliraha oli kyseisellä aikakaudella toissijainen suhteessa 

keskuspankkirahaan – edustavaa rahaa (rahasijake) –, vaikka setelirahoja käytettiin 

merkittävässä määrin maksuvälineenä. Kun rahan muutos kytketään taloushistorialliseen 

kontekstiin 1800-luvun lopulla, avaa se näkökulman, joka muistuttaa, ettei raha elänyt 

tyhjiössä vaan sillä oli taloudelliseen toimintaan kytkeytyviä tavoitteita. Lisäksi 

kansainvälistyvä kaupankäynti ja kansainväliset pääomat ohjasivat kauppakumppaneita 

käyttämään samaan jalometallin perustuvaa rahajärjestelmää, jotka perustuivat samanlaiseen 

rahateoreettiseen ajatteluun. 

 

Ensimmäinen maailmasota horjutti alkanutta rahataloudellista vakautta. Suomessa emämaan 

Krimin sodan aikaiset kokemukset olivat yhä tuoreessa muistissa, mikä ajoi Suomen 

tekemään nopeita päätöksiä setelirahan lunastettavuuden osalta, kun Venäjä lopetti 

setelirahan kullalla lunastamisen. Kansainvälisesti setelirahoitusta käytettiin sodan 

 
11 Taloushistoriassa muun muassa klassisen jalometallirahan aikakausi jaetaan hopearahan ja kultarahan 
aikakauteen. 



 

rahoitukseen, eikä Suomi välttynyt emämaan setelirahoituksen vaikutuksilta. 

Metallikantainen rahajärjestelmä murtui nopeasti ensimmäisen maailmansodan alussa. 

Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä taloustieteilijöiden uudet valtavirtaiset 

rahateoreettiset näkemykset olivat lainsäädännön perustana ja uusi rahalaki säädettiin 

vuonna 1925. Uudella rahalailla seteliraha säädettiin lailliseksi maksuvälineeksi ja 

kultavakuuskanta saatettiin voimaan. Kultavakuuskantainen rahajärjestelmä perustui 

aiemman rahajärjestelmän tavoin kansainväliseen muutokseen. Suomessa ulkomaankaupan 

ja ulkomaisen pääoman vaikutteet olivat edelleen tärkeässä asemassa ja Suomessa 

noudatettiin käytännössä kauppakumppaneiden rahauudistuksia. 

 

Uusi rahalaki ja kultavakuuskanta jäivät lyhyeksi tähdenlennoksi, kun Suomi luopui rahan 

kultasidonnaisuudesta vuonna 1931. Tällöin muutoksen ajateltiin olevan väliaikainen, mutta 

tämä väliaikainen laintila, osin muodollinen laintila, jatkui aina vuoteen 1963 asti. Vuonna 

1963 Suomessa astui voimaan uusi rahalaki, joka muutti rahayksikön suuruutta (uuden 

markan aikakausi). Samaan aikaan pankkiraha alkoi muodostua yhteiskunnassa yhä 

merkittävämmäksi maksuvälineeksi, mutta sen syntyjuuret ja siihen liittyvät veropoliittiset 

intressit ulottuivat kauemmaksi. Nämä muutokset kultavakuuskannan romahtamisesta, 

uudesta rahalaista ja pankkirahan yleistymisestä olivat kansainvälisiä ilmiöitä. 

 

1970-luvulta 1990-luvulle asti elettiin rahoitussääntelyn vapauttamisen aikakautta, joka loi 

pohjan seuraavan rahajärjestelmän käyttöönotolle. Kyseisenä ajanjaksona pankkirahan 

merkitys kasvoi entisestään ja muun muassa pankkikortit yleistyivät. Suomessa koettiin 

1990-luvun alkupuolella voimakas taloustaantuma, jonka syyt olivat moninaiset. Joka 

tapauksessa pankkirahan yleistyminen loi laajan riskin yleisön talletusvarallisuuden 

menetyksestä ja pankkikriisi antoi myös pontta sille, että päätettiin siirtyä kohti talous- ja 

rahaliittoa, jonka uskottiin luovan puitteet vakaalle rahajärjestelmälle.  

 

Suomen rahahistorian viimeinen vaihe saavutettiin 2000-luvun alussa, kun talous- ja 

rahaliiton kolmas vaihe astui voimaan. Sen seurauksena euro säädettiin ainoaksi lailliseksi 

maksuvälineeksi (euron aikakausi). Rahapoliittinen valta siirtyi nyt ylikansalliselle 

Euroopan keskuspankille. Perinteisen rahapolitiikan merkitys oli kuitenkin hiipunut, koska 
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jo 1980-luvulta alkanut tekninen kehitys ja digitalisoituminen loivat pohjan pankkirahan 

merkityksen kasvulle. Voidaan sanoa, että nykyään suomalaisessa yhteiskunnassa 

pankkiraha on vaihdannassa tärkein maksuväline, vaikka keskuspankkiraha ei ole kadonnut 

ja se toimii yhä pankkirahan perustana.  

 

Tutkimuksen pääpiirteet 

Tutkimuksen kohteena ovat rahasäädökset sekä oikeudellinen raha ja sen muutos. 

Tutkimuksen rahatermi määritellään yksityiskohtaisesti teoreettista viitekehystä koskevassa 

luvussa12, mutta on syytä nostaa esiin, että tutkimus kohdistuu oikeudelliseen rahaan 

maksuvälineenä. Näin ollen oikeudellista rahaa tutkitaan maksuvälinefunktion 

näkökulmasta. Välillisesti kyse on sopimus- ja velvoiteoikeuden klassisesta kysymyksestä: 

mikä on oikea suoritus (inter partes)? Tämän vuoksi pääsääntöisesti rikosoikeudelliset tai 

yleisesti julkisoikeudelliset näkökulmat rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, ellei niillä ole 

nimenomaista merkitystä yksittäistapauksessa. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle on 

luontevaa rajata juhlarahat, joita ei ole tarkoitettu toimimaan maksuvälineenä, sekä 

matkamarkka, joka muodosti lyhyen poikkeuksen. Oikeudellisen raha käsityksen muutoksen 

analyysi edellyttää joiltakin osin maksuvälineiden muutosten huomioimista, mutta 

tutkimuksessa ei yleisesti tutkita maksuvälineiden muutosta, kuten sekkien ja vekselien 

muutosta/kehitystä. 

 

Taloustieteessä tyypillisesti luotto luetaan rahaksi, kun määritetään likvidin rahan määrää. 

Taloustieteellisestä näkökulmasta onkin varsin perusteltua katsoa luotto rahaksi. Erityisesti 

pankkiraha, joka on erityinen saatava, voidaan kiistatta sanoa olevan nykyään maksuväline 

siinä missä käteisraha (keskuspankkiraha). Tässä tutkimuksessa kuitenkin luotto yleisesti 

rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, koska luotolla maksaminen ei muodosta oikeudellisesti 

uutta maksuvälinettä tai varallisuuserää, vaan kysymys on muun maksuvälineen – käteisraha 

(keskuspankkiraha) tai pankkiraha – käyttämisestä ennen kuin se on maksajan 

määräysvallassa13. Tämän vuoksi luotolla maksaminen ei luo omaa oikeudellista 

 
12 Tutkimuksen luku 2.4. 
13 On mahdollista, että maksaja käyttää luottoa muiden syiden vuoksi kuin sen vuoksi, että hänelle ei ole 
tarvittavaa likvidiä maksuvälinettä määräysvallassaan. Tällaisia syitä voisi esimerkiksi olla luotontarjoajan 
tarjoama vakuutus, muu turva tai muu merkittävä tekijä. Tässäkään tapauksessa luotolla maksaminen ei 
muodosta oikeudellisesti keskuspankkirahasta tai pankkirahasta erillistä maksuvälinettä tai varallisuuserää. 



 

maksuvälinettä14 – tai varallisuuserää –, vaikka se edellyttää oikeudellisten suhteiden 

järjestelyä, mitkä perustuvat velkasuhteisiin. Näin ollen tutkimuksessa tarkastellaan vain 

saatavan erityismuotoa, pankkirahaa. Tutkimuksessa ei myöskään tarkastella 

yksityisoikeudellista maksupalvelusääntelyä, eikä pankki- ja luottokorttien oikeudelliseen 

rakenteeseen perehdytä laajemmin. Edellä mainittuihin asioihin olisi mielenkiintoista 

paneutua, mutta koska niillä ei ole välitöntä ja suoraa vaikutusta oikeudellisen rahan 

tulkintaan, joudutaan niiden analysointi rajaamaan tutkimuksen ulkopuolelle 

tutkimusekonomisista syistä. 

 

Vaikka tutkimuksessa käsitellään pankkiseteleitä osin pankkirahan esiasteena, ei 

tutkimuksessa tarkastella pankkiobligaatioita15. Ne jäävät tutkimuksen ulkopuolelle samalla 

perusteella kuin luotto. Pankkiobligaatiot edustavat pikemminkin perinteistä saatavaa, 

eivätkä ne ole ainakaan pääsääntöisesti vaadittaessa takaisinmaksettavia, eikä niitä yleisesti 

ole käytetty maksuvälineenä (vuoden 1918 sisällissota muodostaa tähän poikkeuksen). 

Liikepankkien liikkeelle laskemat pankkisetelit voidaan rinnastaa osittain nykyiseen 

pankkirahaan ja tämän vuoksi pankkiseteleitä käsitellään tutkimuksessa.  

 

Tarkasteltavat pankit 

Tutkimuksen kohdistuessa oikeudelliseen rahaan, kohdistuu se vähintäänkin välillisesti 

myös keskuspankkiin. Keskuspankki toimi lähes koko tutkimuksen ajallisen viitekehyksen 

aikana rahasäädöksiä koskevien muutosten valmistelevana tahona suoraan tai sen 

palveluksessa olevien henkilöiden välityksellä (esim. komiteajäsenyydet). Lisäksi 

pankkirahan tutkiminen edellyttää sitä, että tutkimus kohdistuu välillisesti myös 

talletuspankkeihin, kuitenkin tutkimusekonomia huomioiden. Tutkimuksessa 

talletuspankilla tarkoitetaan pankkia, joka voi vastaanottaa talletuksia yleisöltä. Lisäksi 

talletuspankin asiakassaatavalla tulee pystyä suorittamaan maksuja eli pankkitalletuksen 

 
14 Oikeudellisesti (luotto) saatavalla maksaminen olisi mahdollista (VKL 27 §), mutta käytännössä se 
muodostaa monimutkaisen järjestelyn, jolloin (luotto) saatavalla maksamista ei voida pitää rationaalisesti 
perusteltuna eikä se saavuttaisi käyvän maksuvälineen asemaa. On tietenkin mahdollista, että tulevaisuudessa 
uusi teknologinen (esim. lohkoketjupohjainen) ratkaisu mahdollistaisi likvidin kauppapaikan (luotto) 
saatavalla maksamiseen, jolloin kysymys olisi relevantti. Mikäli tulevaisuudessa siirryttäisiin (luotto) 
saatavalla maksuun, olisimme palaamassa rahan synnyn alkujuurille. Raha syntyisi suoraan työsuorituksella, 
eikä luotonantamisella kuten nykyään. Ks. esim. Ahokas – Holappa 2015 s. 43–65. 
15 Vanhempi lainsäädäntö käyttää pankkiobligaatiosta myös termiä velkaseteli. 
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(pankkiraha) tulee olla maksettavissa tai siirrettävissä vaadittaessa. Tutkimuksen ajallisen 

viitekehityksen aikana pankkitoiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Tutkimuksessa 

yhdenmukaisuuden vuoksi (talletus)pankilla yleisesti tarkoitetaan posti-, säästö-, osuus ja 

liikepankkeja, jotka ovat muodostaneet merkittävimmän pankkirahan perustan. 

 

Kansainvälinen vertailu 

Suomen taloudelle ulkomaankauppa on ollut aina tärkeässä roolissa. Tämän vuoksi on 

selvää, että vaihdanta muodostui jo hyvin varhaisessa vaiheessa kansainväliseksi16. Näin 

ollen rahan/valuutan merkitys ja hyväksyttävyys kansainvälisessä vaihdannassa on ollut 

Suomessa tärkeää. Lisäksi Suomea on pidetty pääomaköyhänä maana, joten muiden luottoa 

antavien maiden näkemys Suomen luottokelpoisuudesta, ja näin ollen luottamus Suomen 

harjoittamaan talouspolitiikkaan on ollut eräs merkittävä tekijä rahajärjestelmän 

muutoksissa. Näistä kansainvälisistä vaikutteista huolimatta tutkimuksessa tutkitaan rahaa 

Suomen oikeuden näkökulmasta; talous- ja rahaliiton myötä rahaliiton mukaisille 

tulkinnoille tulee antaa painoarvoa. Erityisesti keskittyminen kansalliseen oikeuteen on 

tarpeellista, jotta voidaan vastata relevantilla tavalla niin oikeudellisessa mielessä kuin 

tutkimusekonomia huomioiden siihen tutkimuskysymykseen, mitä oikeudellisella rahalla 

kulloinkin tarkoitettiin. Tutkimuksessa huomioidaan taustatekijöinä kansainväliset syyt, 

jotka ovat vaikuttaneet rahajärjestelmän muutoksiin, kuitenkaan näihin syihin laajemmin 

paneutumatta. Selvyydeksi todettakoon, että valitulla näkökulmalla on vaikutusta myös 

aineiston analysoinnissa ja näin ollen esimerkiksi tutkimuksen lähdeaineistona käytettyjen 

elinkeinoelämän sopimusten osalta kiinnitetään huomiota pääsääntöisesti kansallisiin 

maksuehtoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tutkimus olisi vaikutukseton 

kansainvälisessä kentässä, mutta oikeusjärjestelmän rakenne – erityisesti vero- ja 

sopimusoikeudelliset seikat – on otettava huomioon, kun tuloksia sovelletaan toisen maan 

oikeusjärjestelmän mukaisessa tilanteessa. 

 

 

 
16 Täyttä yksimielisyyttä ei vallitse siitä, milloin Suomi siirtyi suljetusta taloudesta avoimeen talouteen, mutta 
on huomattava, ettei Suomen talous ainakaan enää 1800-luvulla perustunut täyteen omavaraisuuteen. Ks. 
esim. Valvanne 1965 s. 27–28 ja Hjerppe 1988 s. 134. 



 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta. Luku yksi on tutkimuksen johdanto-osio, jossa 

käsitellään osin teoreettista viitekehystä koskevia seikkoja. Varsinaista teoreettista 

viitekehystä täsmennetään luvussa kaksi, jossa paneudutaan nimenomaisesti oikeustieteessä 

vaikuttaneisiin ja osin vähälle huomiolle jääneisiin rahateorioihin sekä perehdytään 

aiempaan tutkimukseen, määritellään tutkimuksen termit sekä luodaan yleiskatsaus 

virtuaalivaluuttaan. Historialliseen aineistoon perustuvat käsittelyluvut muodostuvat 

luvuista kolme, neljä, viisi ja kuusi, jotka on jaettu periorisointien mukaisiin osioihin. 

Jokainen käsittelyluku muodostaa yhden asiakokonaisuuden. Kunkin käsittelyluvun 

ensimmäisessä alaluvussa kuvataan se, kuinka oikeudellinen raha nähtiin maksuvälinenä 

(mitä oikeudellisella rahalla tarkoitettiin?) kyseisen käsittelyluvun aikakauden kontekstissa. 

Näissä alaluvussa kuvataan myös pääpiirteissään rahasäädösten muutokset kunakin 

aikakautena. 

 

Luku kolme (klassisen jalometallirahan aikakausi) on tutkimuksen ensimmäinen 

käsittelyluku. Luvun johdanto-osiossa perehdytään niihin taustasyihin, miksi autonomiselle 

Suomelle annettiin oma rahayksikkö (markka). Muissa alaluvuissa perehdytään 

yksityiskohtaisemmin hopea- ja kultarahajärjestelmään sekä ensimmäisen maailmansodan 

aiheuttamiin rahajärjestelmän muutoksiin. Kyseisessä käsittelyluvussa paneudutaan myös 

oikeustieteelliseen ymmärrykseen kyseisen ajan ”pankkirahasta”. Lopuksi luvussa esitetään 

kokoavia näkökulmia aikakauden keskeisimpien muutoksien syistä ja niiden vaikutuksista 

rahaan oikeudellisena maksuvälineenä. 

 

Luku neljä (kultavakuuskanta) on toinen historiallista asiakokonaisuutta käsittelevä luku. 

Luvussa perehdytään niihin syihin, joiden vuoksi kultavakuuskanta otettiin käyttöön ja 

toisaalta siihen, miksi siitä irtaannuttiin. Kultavakuuskantaan siirryttäessä setelirahan 

oikeudellinen asema muuttui ja setelirahasta tuli pysyvästi laillinen maksuväline. Luvun 

lopussa esitetään muutoksen syyt ja tarkastellaan lisäksi sitä, kuinka muutos vaikutti rahaan 

oikeudellisena maksuvälineenä. 
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Luku viisi (uuden markan aikakausi) keskittyy uuden markan säätämiseen ja sen taustalla 

vaikuttaneisiin syihin. Käsittelyluvussa syvennytään näin ollen taloudessa vaikuttaneeseen 

inflaatioon ja julkilausuttuun pyrkimykseen inflaation torjumiseksi. Lisäksi käsittelyluvussa 

perehdytään toisen maailmansodan jälkeiseen pankkirahan muutokseen ja uuteen 

valuuttajärjestelmään (Bretton Woods), joka toimi uuden markan aikakautena rahan 

ulkomaisen arvon perustana, tosin vain vuoteen 1971 asti. Käsittelyluvun lopussa esitetään 

kokoavasti ne syyt, jotka vaikuttivat muutosten taustalla ja joilla oli suora vaikutus rahaan 

oikeudellisena maksuvälineenä. 

 

Luku kuusi (euron aikakausi) kohdistaa huomionsa uuteen valuutta- ja rahajärjestelmään 

euroon sekä yksityisen rahan (pankkiraha) murrokseen. Luvussa paneudutaan 

nimenomaisesti pankkikriisiin ja teknologian vaikutukseen rahan sääntelyn muutoksessa 

sekä muihin muutoksen taustalla vaikuttaneisiin yhteiskunnallisiin syihin, kuten 

elektroniikkateollisuuden nousuun ja sen vaikutukseen muutoksessa. Luvun lopussa 

esitetään kokoavat näkökohdat muutosten taustalla valinneista tekijöistä. 

 

Luvussa seitsemän (päätelmät) kiteytetään tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset. 

Ensinnäkin luvussa käydään läpi rahan sääntelyn muutoksen syyt ja se, kuinka oikeudellinen 

rahakäsite on muuttunut sekä siihen vaikuttaneet syyt. Rahan muutosta käsittelevässä 

alaluvussa esitetään tutkimuksen mukainen uusi oikeudellinen rahateoria. Päätelmissä 

pureudutaan siihen tutkimuskysymykseen, voiko virtuaalivaluutta olla rahaa 

oikeudellisessa kontekstissa? Lisäksi päätelmissä esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 

 

1.4 Tutkimusmetodi ja lähestymistapa 

 

Oikeustieteellisissä väitöskirjoissa on tavanomaisesti käsitelty tutkimusmetodia 

(tutkimusmenetelmää)17. Näissä tutkimusmetodia koskevissa osiossa on pääsääntöisesti 

kuvattu väitöskirjatutkimuksessa käytettyjä oikeustieteessä vakiintuneita tutkimuksellisia 

 
17 Esim. Kivistö 2016 s. 20–29 ja Koivisto 2011 s. 32–35. Kivistö kuvaa väitöskirjassaan tutkimusmetodia 
perinteisemmällä tavalla, mutta Koiviston tutkimusmetodia koskeva lähestymistapa on kriittisempi. Koivisto 
esittää mm. ajatuksen siitä, että voidaanko oikeustieteen osalta edes puhua metodista ja nimeää itsensä 
oikeustieteen kontekstissa metodiskeptikoksi. 



 

lähestymistapoja. Minkkinen on katsonut artikkelissaan osin samalla tavalla kirjoittaessaan, 

että oikeustieteessä tutkimusmetodikäsite on vakiintunut osin ”virheelliseksi”18. Minkkinen 

perustaa näkemyksensä oikeustieteen lainopin tutkimusmetodiin ja hänen näkemyksensä 

mukaan siinä käytetty systematisointi ja tulkinta eivät ole varsinaisia tutkimusmenetelmiä19. 

Tässä tutkimuksessa käytetty kontekstuaalisen oikeushistorian lähestymistapa on osin 

samalla tavoin väljähkö viitekehys, kaavamaisen menetelmän sijasta. Näiden syiden vuoksi 

kuvaan varsinaisten tutkimusmenetelmien – kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

tutkimusmenetelmäsuuntauksiin liittyvät menetelmät – sijasta tutkimuksellistani 

lähestymistapaa ja tutkimussuuntausta tieteentraditiossa. 

 

Vakiintuneesti oikeustieteellisessä tutkimuksessa katsotaan, että tutkimuskohde ja 

tutkimuskysymykset määrittävät sen, mihin oikeustieteen tutkimussuuntaukseen tutkimus 

luetaan. Väitöskirjoissa näkemys on kuitenkin melko uusi ja aiemmin väitöstutkimuksia 

yritettiin sovittaa ”väkisin” vakiintuneisiin tutkimussuuntauksiin, vaikka siihen ei ollut aitoa 

mahdollisuutta tutkimuskohteen ja tutkimuskysymysten valossa20. Husa onkin lausunut, että 

”[t]iedeyhteisö palkitsee vanhaan ajattelutapaan pitäytymis[es]tä – uutta karttava 

kysymyksenasettelu toimii vakuutuksena esimerkiksi väitöskirjan hyväksymiseksi”.21 Tästä 

Husan lausumasta ”varoituksesta” huolimatta katson, että tutkimukseni edellyttää sellaista 

lähestymistapaa, joka ei suoraan perustu vakiintuneisiin tutkimussuuntauksiin – kysymys on 

siis eräänlaisesta hybriditutkimuksesta. 

 

Tämä tutkimus on tehty kontekstuaalisen oikeushistorian lähestymistavan mukaan22. 

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa23, joka täyttää 

tieteelliselle tutkimukselle asetetut kriteerit ja vastata tutkimuksessa asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa tiedeyhteisön 

ulkopuolella käytävään keskusteluun rahan olemuksesta oikeudellisessa kontekstissa ja siitä, 

voiko virtuaalivaluutta olla oikeudellisesti rahaa. Pitkän aikavälin tutkimuksen tuloksista – 

 
18 Minkkinen 2017 s. 917–918. 
19 Minkkinen 2017 s. 918. 
20 Ks. esim. Kivistö 2016 s. 22–23, Minkkinen 2017 s. 919 ja Saaripuu 2019 s. 52–55. Minkkinen lausuu 
asian nimenomaisesti artikkelissaan ja Kivistö sekä Saaripuu lausuvat asian välillisesti, kun he pohtivat 
väitöskirjatutkimuksen paikkaa tieteentraditiossa. 
21 Mäkelä 1998 s. 20. 
22 Kekkonen 2009 s. 1–8. 
23 Tieteen tavoitteista esim. Niiniluoto 2002 s. 60–63. 
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muutoksen selittämisestä ja analyysistä – voidaan ammentaa oppeja, kun pyritään 

tulkitsemaan uusien ilmiöiden sopivuutta olemassa oleviin oikeudellisiin konstruktioihin. 

Muutosta voidaan kuitenkin selittää ja analysoida vasta, kun on laadittu riittävä 

kokonaiskuva tutkimuskohteesta eli oikeudellisesta rahasta24. Tutkimuksen pohjaksi on 

laadittu koko tutkimuksen ajallisen viitekehyksen ajalta deskriptio siitä, mitä raha on 

oikeudessa ja oikeudellisena maksuvälineenä tarkoittanut25. Tämän jälkeen oikeudellinen 

käsitys rahasta on asetettu kunkin aikakauden yhteiskunnalliseen kontekstiin, sitoen 

tutkimuskohde tarkasteltavan hetken aikaan ja paikkaan sekä pyritty selittämään, miksi 

kyseinen muutos on tapahtunut26. Tällä tavoin voidaan tutkia tutkimuskohteen muutoksen 

tai muuttumattomuuden syitä27. Lähestymistapa mahdollistaa tutkimuskohteen pitkän 

aikavälin säännönmukaisuuksien tutkimisen, minkä pohjalta voidaan muodostaa teorioita 

ja/tai doktriineja28. Edellä mainitun oikeuden – oikeus laajasti ymmärrettynä29 – muutoksen 

kytkeminen aikakautensa kontekstiin ja muutoksen selittäminen tässä kontekstissa, on 

nimenomaisesti kontekstuaalisen oikeushistorian kovinta ydintä30. 

 

Historiantutkimuksessa (myös oikeushistoriantutkimuksessa) tutkijoita on jaettu 

koulukuntiin sen mukaan, miten he selittävät tutkimuskohteen muutosta – minkälaisen 

kontekstin käsin he lähestyvät muutosta31. Oikeushistoriassa rakenneselittäväksi 

koulukunnaksi32 on nähty tutkimus, joka kytkee oikeuden muutoksen laajasti 

yhteiskunnalliseen muutokseen ja siihen, miksi joihinkin toimiin ryhdyttiin. Esimerkiksi 

miten valtasuhteet, taloudelliset ilmiöt tai muut intressiryhmät ovat vaikuttaneet jonkin 

 
24 Kekkonen 1996a s. 1703 alaviite 2. 
25 Ks. Kekkonen 2009 s. 5. 
26 Del Mar 2018 s. 7–8; Kekkonen 2009 s. 5. 
27 Del Mar 2018 s. 9; Kekkonen 1999 s. 7. 
28 Kekkonen 1997 s. 138; Kekkonen 1999 s. 7; Heikkinen 1996 s. 141. 
29 Kontekstuaalisen oikeushistorian lähestymistavalla voidaan analysoida myös oikeudellista ajattelua, 
oikeuskulttuuria ja oikeudellisia instituutioita sekä niiden muutosta, eikä vain rajoittuen edellä mainittuisin. 
Kekkonen 2009 s. 1–4. 
30 Kekkonen 2009 s. 6–8 ja 13–14. 
31 Esim. Heikkinen 1993, Kekkonen 2009 s. 7, Kotkas 1999, Mäkelä 1998 ja Ylikangas 2015 s. 79–82. 
32 Mäkelä on nimittänyt hyvin samankaltaista koulukuntaa finalistiseksi koulukunnaksi. Mäkelän 
tarkastelussa finalistinen koulukunta asettaa miksi-kysymyksiä tutkittavalle kohteella, jonka avulla voidaan 
tulkita muutoksen taustasyitä syvällisemmin. Kuvatessaan tätä Klamiin henkilöitynyttä finalistista 
koulukuntaa, Mäkelä antaa ymmärtää, että rakenneselittävän ja nykykäsityksen mukaisen aatehistoriallisen 
koulukunnan välinen ero olisi häilyvä, mutta sillä erolla, että rakenneselittävä koulukunta on kiinnostunut 
oikeuden muutokseen vaikuttaneista ulkoisista tekijöistä. Käsitykseni mukaan rakenneselittävään 
koulukuntaan luetaan nimenomaisesti miksi-kysymysten esittäminen ja Mäkelän esittämää käsitystä 
rakenneselittävästä koulukunnasta on näkemykseni pidettävä jokseenkin poikkeavana siitä kuinka 
rakenneselittävä koulukunta nykyään ymmärretään. On tosin mainittava, että Mäkelän tarkastelukulma 
kohdistuu oikeushistoriantutkimuksen koulukuntien historiaan. Mäkelä 1998 s. 23–29. 



 

aatteen tai muun muutoksen läpimurtoon.33 Aatehistorialliseksi koulukunnaksi on katsottu 

tutkimus, joka selittää muutosta erilaisten aatteiden ja ideologioiden kautta. Toisin sanoen 

oikeuden muutoksen selittäminen tapahtuu enemmänkin oikeuden sisältä käsin, vaikka 

ulkoista (yhteiskunnallista) ulottuvuutta ei kielletä, mutta tutkimuksen mielenkiinto ei 

kohdistu siihen.34 Vaikka tutkimukset kategorisoidaan melko selvärajaisesti 

rakenneselittävään ja aatehistorialliseen koulukuntiin sekä Kekkonen on nimenomaisesti 

katsonut koulukuntiin jaon olevan dikotomista, tästä huolimatta näkemykseni mukaan 

Mäkelän kuvaama finalistinen koulukunta osoittaa sen, että koulukuntarajat eivät välttämättä 

ole niin yksiselitteisiä, kun voitaisiin ajatella35. Jaan Ylikankaan näkemyksen siitä, että 

parhaimmillaan eri koulukunnan mukaiset tutkimukset pikemminkin täydentävät toisiaan36. 

Tämä koskee myös erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Samalla tavoin kuin 

tutkimuskohde ja tutkimuskysymykset ohjaavat vakiintuneesti tutkimuksen tiettyyn 

tutkimussuuntaukseen, niin nämä samat tekijät vaikuttavat miten tutkimusta selitetään37. 

Katson kuitenkin, että tätä tutkimusta ei voi luokitella ortodoksisen rakenneselittäväksi tai 

aatehistorialliseksi. Näkemykseni mukaan oikeudellinen (oikeustieteellinen) käsitys rahasta 

on leimallisesti perustunut rahateoreettisiin tekijöihin, kun taas rahasäädökset ja niiden 

muutokset ovat perustuneet pääsääntöisesti niiden taustalla olevien toimijoiden 

julkilausuttuihin tai piilotettuihin intresseihin. On kuitenkin todettava, ettei rajanveto ole 

toisiaan poissulkeva ja niin oikeudellisen rahan kuin rahasäädösten muutosten taustalla voi 

olla kumpaankin koulukuntaan (rakenneselittävä ja aatehistoriallinen) kuuluvia relevantteja 

tekijöitä. 

 

Tutkimuksessa on perehdytty laajasti oikeudelliseen aineistoon kunakin ajanjaksona. 

Tutkimuksen pohjaksi laadittu deskriptio pohjautuu ensi sijassa primäärilähteisiin, 

säädöksiin, säädösten valmisteluaineistoon, oikeustieteelliseen aineistoon ja 

elinkeinoelämän sopimuskäytäntöön. Säädöksiin perustuvan oikeudellisen rahan deskription 

laatiminen on varsin suoraviivaista, siinä missä oikeustieteelliseen käsitykseen rahasta 

(oikeudellisena maksuvälineenä) sisältyy erinäisiä riskejä tulkintojen koherenttiudesta ja 

tieteilijöiden omista premisseistä, erityisesti kuin aineistoa on ollut ennen 1980-lukua 

 
33 Kekkonen 1988 s. 358–359; Kotkas 1999 s. 340–341; Mäkelä 1998 s. 23–25; Ylikangas 2015 s. 114–115. 
34 Kotkas 1999 s. 343–345; Ylikangas 2015 s. 114–115. 
35 Kekkonen 1988 s. 356; Mäkelä 1998 s. 26–29. 
36 Ylikangas 2015 s. 105–106. 
37 Mäkelä 1998 s. 32–33. 
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niukalti saatavissa. Oikeushistorian paradigman keskeisenä piirteenä on lähteiden kriittinen 

tutkiminen38. Lähdekritiikin perimmäisenä ajatuksena on selvittää se, mistä lähde kertoo 

(kuka lähteen on laatinut ja miksi lähde on laadittu), onko lähteenä käytetyn aineiston 

informaatio yhdenmukaista (pyrkiä selvittämään ja poistamaan epäluotettava tieto) ja 

liittyykö itse lähteen aitouteen epäilyksiä tai muuta epäselvyyttä39. Kuvaan lähdeaineistoa 

yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa. 

 

Varsinaisen analyysin tekeminen on ollut mahdollista vasta, kun tutkimuksen lähdeaineiston 

kriittisen syventymisen jälkeen deskriptio on antanut riittävän kuvan oikeuden muutoksesta 

tai vastaavasti oikeuden muuttumattomuudesta. Deskription mukaiset löydökset on kuvattu 

väitöskirjan käsittelyluvuissa kolmannesta kuudenteen. Tämän avulla on voitu selittää 

muutosta. Tutkimuksessa pyritään paikantamaan nimenomaisesti kontekstuaalisen 

oikeushistorian tutkimustradition mukaan säädösmuutosten taustalla toimineiden tahojen 

intressejä ja mahdollisia muita muutokseen vaikuttaneita syitä. Oikeudellisen rahan ja 

rahasäädösten muutokset ovat usein osa monivaiheista yhteiskunnallista tapahtumaketjua. 

Näiden tapahtumaketjujen ymmärtäminen ja selittäminen laajemmassa kontekstissa 

muodostaa tämän tutkimuksen perustan. Tutkimuksen kohteena on taloustieteen keskeinen 

instrumentti ja tämän lisäksi rahaan vaikuttaa laajempi yhteiskunnallinen ulottuvuus. 

Tutkimuksen tutkimuskysymyksiin voidaan antaa perusteltu vastaus vain 

tutkimusparadigmalla, jolla voidaan huomioida tieteidenvälinen yhteys ja yhteiskunnallinen 

muutos. Oikeushistorian tutkimusparadigmalla voidaan nimenomaisesti kytkeä oikeus 

laajempaan kontekstiin, mikä mahdollistaa muutoksen tai muuttumattomuuden 

tosiasiallisten syiden tutkimisen40. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty kontekstuaalisen oikeushistorian lähestymistapa mahdollistaa 

myös tutkimuskohteen muunlaisen analyysin kuin vain muutoksen selittämisen. 

Oikeudellisen rahan muutoksen analysoimiseksi tutkimuksessa on tutustuttu perusteellisesti 

 
38 Dubber 2018 s. 113–117. 
39 Heikkinen 1996 s. 72–74, 76–85 ja 90–102; Kalela 1976 s. 169–174; Ylikangas 2015 s. 53. Vakiintuneesti 
historiantutkimuksessa lähdekritiikkiä harjoitetaan esitetyllä tavalla ja niitä tarkastellaan pohtivalla otteella. 
Kalela kuitenkin esittää näkemyksen, että lähdekritiikkiä tulisi lähestyä hypoteeseja testaten. Kalelan 
näkemys ei kuitenkaan käytännössä poikkea siitä, mitä lähdekritiikillä tarkoitetaan ja miten sitä sovelletaan, 
vaikka ajatuksellisesti Kalela lähestyy asiaa eri tavalla. 
40 Kekkonen 1999 s. 9. 



 

kunkin aikakauden oikeudelliseen käsitykseen rahasta niin oikeuden pintatasolla kuin 

kulttuuritasolla. Tämä aineisto antaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella 

oikeuskäsitteitä41, jotka ikään kuin sisään rakentuvat oikeudellisiin yleisiin oppeihin42. Näin 

ollen tutkimuksessa tuotetaan myös lainopille tavanomaisempaa tietoa, joka paikantuu 

nimenomaisesti oikeuskulttuurin tasolle eli kyse on teoreettisesta lainopista43. Tähän 

ankkuroituu myös Malmisen esittämä ajatus, jonka mukaan historiallisen tiedon pohjalta 

voidaan argumentoida oikeudellisessa tulkinnassa sekä sen muutostarpeesta että 

ajantasaisuudesta (status quo)44. 

 

Perinteisesti oikeushistoriallisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu menneisyyteen45. 

Vaikka nykyisyyteen kohdistuvat pohdinnat eivät ole kovin tavanomaisia, Kekkosen 

mukaan ne voivat olla hedelmällisiä46. Samoin Meinanderin mukaan olisi vastuunpakoilua 

jättää esittämättä nykyisyyteen ja/tai tulevaisuuteen kohdistuvia tulkintoja, mikäli se on 

tutkimuksen valossa mahdollista47. Näkemykseni mukaan nykyisyyden ja tulevaisuuden 

tulkinta on mahdollista tutkimalla pitkän aikavälin muutosta – koulukuntaeroista 

riippumatta. Katson Meinanderin tavoin, että olisi vastuunpakoilua jättää käsittelemättä 

tutkimuksessa virtuaalivaluuttoja (nykyisyys ja tulevaisuus), kun siihen on tutkimuksen 

valossa erinomainen tilaisuus. 

 

Valitussa lähestymistavassa ja tutkimussuuntauksessa on haasteensa. Ensinnäkin 

oikeushistorian tieteentradition mukaisessa pitkän aikavälin tutkimuksessa on itsessään omat 

haasteensa. Tällaisessa tutkimuksessa tehdään nimensä mukaisesti pitkää ajanjaksoa 

koskevia analyyseja, minkä vuoksi joudutaan keskittymään vain keskeisiin muutoksiin 

tutkimusekonomisista syistä. Näin ollen tutkimuksessa ei voida syventyä jokaiseen 

taustasyyhyn perinpohjaisesti, vaan on keskityttävä tutkimuskysymysten kannalta 

merkittävimpiin seikkoihin. Tämä aiheuttaa sen, että on tehtävä osin melko karkeita 

yleistyksiä, mikä on paradoksaalisesti sekä pitkän aikavälin tutkimuksen vahvuus että sen 

 
41 Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että oikeuskäsitteellä ja siihen liittyvällä tutkimuksella ei tarkoiteta 
käsitelainopillista tutkimusta. 
42 Tuori 2000 s. 192–195. 
43 Ibid s. 302–303 
44 Malminen 2015 s. 735–737. 
45 Kekkonen 2008 s. 32; Kekkonen 1997 s. 131. 
46 Kekkonen 1996b s. 129–130. 
47 Meinander 2000 s. 6. 
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heikkous. Toisekseen ns. hybriditutkimus asettuu useamman tutkimusparadigman alueelle 

ja sen asemointi oikeustieteentraditiossa voi olla haastavaa. On kuitenkin todettava, että 

lähestymistapa ei ole vieras oikeushistorialliselle tutkimukselle48, joka hakee uusia 

rajapintoja ja uusia näkökulmia tutkimuskohteisiin. Edellä mainitusta syystä olen kuvannut 

tutkimukseni asettumista oikeustieteentradition mukaisiin tutkimussuuntauksiin kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen asemoituminen tutkimussuuntausten leikkauspisteessä. 

 

Kuviolla ei ole tarkoitus osoittaa, että talous- ja oikeushistoria tai käytännöllinen ja 

teoreettinen lainoppi olisivat toistensa vastakohtia (näin ei ole), vaan tarkoitus on asettaa 

tutkimus päätutkimussuuntausten leikkauspisteisiin. Kuvion pyrkimyksenä on visualisoida 

sitä, että tutkimuksella on vahva oikeushistoriallinen pohja. Siinä on elementtejä myös 

taloushistoriasta ja sen tuottama tieto on lainopin näkökulmasta selvästi painavammin 

(rahaoikeudellista) teoreettista kuin käytännöllistä lainoppia, vaikka tutkimuksesta on 

mahdollista löytää myös käytännöllisen lainopin mukaista aineista. Tutkimuksesta löytyy 

vivahteita myös muista tutkimussuuntauksista, kuten sääntelyteoreettisesta pohdinnasta. 

 
48 Esim. Kivistön väitöskirja, jossa syvennytään tekijänoikeuden yleisiin oppeihin oikeushistoriallisella 
tutkimusparadigmalla. Ks. Kivistö 2016. 



 

Katson kuitenkin, että tutkimuksen vahvin perusta on oikeushistorian 

tutkimussuuntauksessa ja näin ollen tutkimus noudattaa kyseisen tutkimusparadigman 

mukaista esitystapaa ja tyyliseikkoja. 

 

Näkemykseni mukaan edellä esitetyllä lähestymistavalla voidaan vastata nimenomaan 

tutkimuskohteen ja tutkimuskysymysten asettamaan tutkimustehtävään. Suomessa ei ole 

aiemmin tehty vastaavaa rahaoikeudellista tutkimusta ja jaan Kivistön näkemyksen siitä, että 

uusien oppien ja näkökulmien löytäminen edellyttää myös aiemmasta poikkeavaa 

lähestymistapaa49. Samoin teknologian muutos ja sen tuomat kysymykset edellyttävät 

(vähintään välillisesti), että tutkimusta lähestytään aiempaa laaja-alaisemmin50. Kuten edellä 

on todettu, tutkimuksellinen lähestymistapa mahdollistaa de lege ferenda -suositusten 

antamisen oikeudellisesta rahasta ja uuden rahaoikeudellisen tiedon tuottamisen. Tämän 

tutkimuksen havaintoja ja tutkimustuloksia hyödyntämällä voidaan lausua nykyisyyteen ja 

tulevaisuuteen kohdistuvia perusteltuja kannanottoja siitä, voiko virtuaalivaluutta olla 

oikeudellisessa kontekstissa rahaa. 

 

1.5 Lähdemateriaali 

 

Tutkimuksen tutkimuskohde (raha oikeudellisena maksuvälineenä) ja sitä koskevan 

aiemman perustutkimuksen puuttuminen on edellyttänyt laajan lähdeaineiston läpikäymisen. 

Lähdeaineistoa on kerätty sellaisista lähdeaineksista, jotka koskevat suoraan tai välillisesti 

rahan sääntelyä tai rahakäsitettä. Tutkimuksessa käytetään lähdeaineistona muun muassa 

oikeustieteellisiä ja taloustieteellisiä tutkimuksia sekä muuta aikalaisaineistoa. 

Lähdeaineistossa pyritään tukeutumaan primäärilähteisiin, mutta muutoksen taustasyiden 

selittämisessä on tukeuduttu myös aiempiin tutkimuksiin, joissa on tulkittu ja/tai selitetty 

mahdollista muutosta. Tämän pitkän aikavälin tutkimuksen lähdeaineiston määrä on ollut 

runsasta, mikä on edellyttänyt relevatin lähdeaineiston seulontaa. Tutkimuksen lähdeaineisto 

 
49 Kivistö 2016 s. 22–23. Kivistö katsoo, että oikeushistoriallisella lähestymistavalla hän pystyi menemään 
syvemmälle oikeudelliseen tulkintaan ja analysoimaan sitä, miten nykyiseen tulkintaan on päädytty. Ajatus 
on osin samanlainen, jonka Malminen esitti artikkelissaan ks. Malminen 2015 s. 735–737. 
50 Näin katsoi myös Saaripuu väitöskirjassaan ks. Saaripuu 2019 s. 52–55. 
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on pyritty valitsemaan siten, että ne muodostaisivat koherentin kokonaisuuden 

mahdollisimman pitkältä aikaväliltä. 

 

Tutkimuksessa ensisijaisina lähteinä on käytetty oikeuskirjallisuutta, oikeuskäytäntöä, ja 

säädöksiä, erityisesti raha-, keskuspankki- ja pankkisäädöksiä. Säädösten avulla on kuvattu 

keskeiset rahasäädösten muutokset. Vastaavalla tavoin oikeuskirjallisuuden ja 

oikeuskäytännön avulla on pyritty tutkimaan niitä muutoksia, jotka tapahtuivat 

oikeudellisessa rahakäsitteessä sekä rahakäsitteen tulkintakysymyksissä. 

Oikeuskirjallisuuden avulla ymmärretään, mitkä ajattelumallit ja doktriinit ovat vaikuttaneet 

oikeudellisen rahan tulkintaa ja voidaan kuvata tarkemmin oikeudellista rahaa kuin vain 

säädösten perusteella voitaisiin kuvata. Oikeudellisesta rahasta on tosin melko vähän 

oikeuskirjallisuutta erityisesti tutkimuksen varhaisemmalta ajanjaksolta, eikä sen runsauteen 

huku myöhemmässäkään vaiheessa. Tutkimusta varten on käyty systemaattisesti läpi 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen ajalta relevantit painetut kirjat (mm. siviilioikeus, 

velvoiteoikeus, finanssioikeus) ja aikakauskirjat (Defensor Legis, JFT, Lakimies, Oikeus ja 

Oikeustiede). Edellä mainitut lähteet ovat oikeastaan ainoa mahdollinen ja relevantti 

lähdeaineisto oikeudellisen rahan kuvaamisessa ja analysoinnissa, koska ne perustavat 

nimenomaisesti oikeudellisen rahan perustan, jota voidaan täydentää muulla 

aikalaisaineistolla.  Kyseisten lähteiden osalta voidaan myös luottaa siihen, että ne ovat 

lähteenä luotettavia julkisia tietolähteitä. Toisaalta oikeuskirjallisuuden osalta voidaan 

kritisoida mahdollisia kirjoittajan intressejä, mutta mikäli lähdeaineistossa on ollut 

havaittavissa epäluotettavuutta tai taustaintressejä, ne on tutkimuksessa nostettu esiin. 

Vaikka edellä mainittua oikeudellista lähdeaineistoa voidaan pitää luotettavana, on kuitenkin 

huomattava, että tutkimuksen kannalta sillä on merkitystä vain tutkittavan kohteen 

kuvauksessa ja kokonaiskuvan muodostamisessa. Pelkästään tämän aineiston perusteella ei 

voida ymmärtää sitä, miksi muutos tapahtui, minkä vuoksi aineisto tulee kytkeä laajempaan 

kontekstiin. 

 

Taloustieteellisiä julkaisuja, kuten oppikirjoja, aikakauskirjoja ja väitöskirjoja on käytetty 

laajalti lähdeaineistona, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva siitä, mitkä syyt ovat voineet 

olla oikeudellisen rahakäsitteen muutoksen taustalla. Näiden taloustieteellisten aineistojen 

avulla on voitu syventyä siihen, miten taloustieteessä raha ja rahamuutokset on nähty niin 



 

opillisella kuin kansantaloudellisella tasolla. Komitean jäsenistössä ja Suomen Pankissa 

toimi useita raha-asiantuntijoita, joten myös säädösmuutosten taustalla vaikuttavien 

toimijoiden teoreettisten ajatusten ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin niissä 

ehdotettuja ratkaisuja. Taloustieteellisissä julkaisuissa korostuvat merkittävästi 

oikeustieteellistä kirjallisuutta enemmän koulukuntaisuudet ja mahdolliset ideologiset 

lähtökohdat.  

 

Tutkimuksessa käytetyllä arkistoaineistolla tässä yhteydessä viittaan pääosin Suomen 

Elinkeinoelämän keskusarkiston (ELKA) aineistoon. Olen perehtynyt ELKA:ssa 

arkistoituihin tutkimuksen ajallisen viitekehyksen mukaisiin kaupallisiin sopimuksiin (mm. 

kauppakirjat ja velkakirjat51) ja niiden maksuvälineitä koskeviin ehtoihin. On syytä korostaa, 

että olen perehtynyt edellä mainittuun aineistoon systemaattisesti koko tutkimuksen ajallisen 

viitekehyksen ajalta, pois lukien se aineisto, johon en ole saanut tutkimuslupaa52. 

Tutkimuksessa jokaiseen edellä mainittuun sopimukseen tai muuhun kaupalliseen 

asiakirjaan viitataan kyseisen asiakirjan nimellä ja muulla yksilöivällä tiedolla. Viittaustapa 

poikkeaa tavanomaisesta historiantutkimuksessa sovelletusta tavasta53, mutta se on yhtenevä 

tutkimuksessa käytetyn viittaustekniikan kanssa sekä lähdeaineisto on löydettävissä 

yksilöidyn tiedon perusteella ELKA:sta. Tämän aineiston avulla pyrin tulkitsemaan 

oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä esitettyjen tulkintojen merkitystä käytännön 

elinkeinoelämän näkökulmasta. Tämän empiirisen aineiston avulla pystytään tulkitsemaan, 

minkälaisia maksuvälineitä elinkeinoelämässä tosiasiallisesti kunakin aikakautena käytettiin 

ja sitä, mikä oli rahan merkitys elinkeinoelämän sopimuksissa. Tämän aineiston avulla 

voidaan lisäksi tulkita ja paikantaa oikeudellisen rahan asemaa. 

 

Jotta näiden lähdeaineistojen esittämää muutoksen taustasyitä voidaan selittää, on se 

edellyttänyt myös muuhun aineistoon perehtymistä. Säädösten taustasyiden kartoittamisessa 

on perehdytty aluksi lain esitöihin ja muuhun lainvalmisteluaineistoon, kuten 

komiteamietintöihin, mikäli niitä on laadittu. Lain esityöt ja muut valmisteluaineistot 

muodostavat tutkimukselle tärkeän perustan, mutta ne ovat kovin muodollisia ja noudattavat 

 
51 Hakusanat: Sopimus, kauppakirja ja velkakirja. 
52 Tutkimuslupaa ei myönnetty Outokumpu Mining Oy:n aineistoon, Keräyskuitu Oy:n hankintasopimuksiin 
(2000–2001) ja uusimpiin pankkien aineistoihin. 
53 Lähdeaineisto on löydettävissä yksilöivän tiedon perusteella ELKA:n hakukoneesta. 
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niille ominaista kaavaa. Esimerkkinä kaavamaisuudesta mainittakoon, että kun 

lainsäädännön muutostarvetta esiintyi, niin muutosta perusteltiin lähes poikkeuksetta sillä, 

ettei laki ollut enää ajantasainen. Lisäksi kyseisestä aineistosta ei välttämättä ole 

havaittavissa varsinaisia eriäviä kannanottoja kuin yksittäistapauksissa. Tämä hankaloittaa 

laajempaa taustasyiden tulkintaa siitä, miksi lainsäädäntömuutosta edistettiin. Lisäksi 

aineiston laadintaan tai asian käsittelyyn osallistuneiden henkilöiden tosiasialliset intressit 

eivät käy ilmi aineistosta. Tämän vuoksi tutkimuksessa on yksittäistapauksissa perehdytty 

tarkemmin henkilöiden (mm. komiteajäsenet) sidonnaisuuksiin, mikäli on syytä epäillä, että 

ne ovat vaikuttaneet tehtyyn päätökseen. 

 

Tutkimuksen muutosten suurta linjaa pyritään kartoittamaan muista arkistolähteistä, 

Suomen Pankin vuosikirjoista ja aiemmista historian tutkimuksista, kuten taloushistorian 

tutkimuksista. Muilla arkistolähteillä tarkoitetaan esimerkiksi Kansallisarkiston arkistoimia 

valtioneuvoston aineistoja ja Suomen Pankin arkistossa olevia pankkivaltuusmiesten 

pöytäkirjoja. Näiden aineistojen avulla voidaan hahmottaa yksityiskohtaisempia syitä, 

joiden pohjalta päätöksiä tehtiin. Erityisesti pankkivaltuusmiehet tekivät päätöksiä 

suljettujen ovien takana, minkä vuoksi aineistossa on pohdittu muutosten vaikutuksia 

yksityiskohtaisemmin kuin julkisissa asiakirjoissa. Suomen Pankin vuosikirjoissa on 

pääsääntöisesti lausuttu kunkin aikakauden tilanteista yhteenvedonomaisesti, mikä auttaa 

joissakin tilanteissa kokonaiskuvan hahmottamisessa. Historian tutkimukset antavat hyvän 

kokonaiskuvan suurten linjojen muutoksista esimerkiksi taloudessa ja yhteiskunnassa, 

jolloin tutkimuskohteen muutoksia voidaan verrata näissä muissa tutkimuksissa esitettyihin 

muutosten syihin. Tutkimuksen aikana Antti Kuusterän ja Juha Tarkan 2010-luvulla 

julkaistu Suomen Pankin historianteossarja osoittautui merkittäväksi ja tärkeäksi teokseksi. 

Suomen Pankki on ollut leimallisesti mukana kansallisten rahasäädösten 

lainsäädäntöprosesseissa ja tämän vuoksi teoksella on monia yhtymäkohtia muutosten 

taustasyiden osalta, vaikka kyseisen teossarjan näkökulma poikkeaa tutkimuksen 

näkökulmasta. 

 

Lisäksi yhteiskunnallisia vaikuttimia ja aikalaisten suhtautumista on pyritty kartoittamaan 

aikalaiskirjallisuudesta ja sanomalehtien välityksellä. Näiden lähdemateriaalien osalta on 

muistettava erityinen lähdekritiikki, koska kirjoittajan tai journalistin laatimien artikkelien 



 

totuusperää voi olla haastavaa todentaa. Kirjoittaja tai journalisti on voinut esimerkiksi ajaa 

omaa agendaansa tai vastaavasti sanomalehdellä on voinut olla oma agenda ja usein näin 

olikin tämän tutkimuksen lähdemateriaaleissa. Mikäli kyseisten lähdemateriaalien lausumat 

ja/tai tulkinnat poikkeavat muusta aineistosta, on niihin suhtauduttava erityisen varovaisesti. 

Tutkimuksessa mahdollisia kansainvälisiä syitä on edellä mainittujen aineistojen lisäksi 

kartoitettu kansainvälisistä oikeustieteellisistä ja taloustieteellisistä tutkimuksista. 

 

Vaikka lähdeaineistoa on osin vähän oikeudellisesta rahasta ja voisi helposti ajatella 

lähdeaineiston antavan osin aukollisen kuvan tutkimuskohteesta, asia ei kuitenkaan ole niin, 

koska lähdeaineisto kokonaisuudessaan piirtää riittävän kuvan tutkimuskohteesta. Samalla 

tavalla taustasyiden osalta lähdeaineisto antaa riittävän perustan muutoksen selittämiselle. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

2.1 Rahan sääntelyn aikaisempi tutkimus 
 

Oikeudellisen rahan tai rahan sääntelyn oikeushistoriallista tutkimusta ei ole aiemmin 

kansallisesti tehty. Kansainvälisestikin rahan oikeushistoriallinen tutkimus on pienen 

asiantuntijaryhmän harjoittama tutkimushaara. Luonnollisesti tämän ryhmän 

tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet ovat laajempia aihekokonaisuuksia, eivätkä ne 

kohdistu miltään osin Suomen lainsäädännön tutkimukseen. On toki huomionarvoista, ettei 

Suomen lainsäädäntö ole elänyt eristyksessä muusta maailmasta ja näin ollen 

kansainvälisellä tutkimuksella on merkitystä myös tämän tutkimuksen kontekstissa54. 

 

Vaikka nimenomaista oikeushistoriallista tutkimusta ei tämän tutkimuksen aiheesta ole 

tehty, ei rahajärjestelmien tutkimusta ole kansallisesti unohdettu. Tämän tutkimuksen aihetta 

sivuavia tutkimuksia ja muita teoksia on tehty taloushistoriassa ja numismaatikkojen 

toimesta. Aiempaa tutkimusta on kuitenkin vain niukasti. Taloushistoriassa on tehty kaksi 

yksityiskohtaista tutkimusta koskien tämän väitöskirjan kohteena olevien rahajärjestelmien 

muutoksia. Ensimmäinen taloushistoriallinen tutkimus on Hugo Pippingin vuonna 1928 

julkaistu tutkimus hopearahareformista ja toinen on Heimer Björkqvistin vuonna 1953 

julkaistu tutkimus kultarahareformista55. Molemmat tutkimukset ovat varsin laajoja, mutta 

koska ne paikantuvat taloushistorialliseen tutkimustraditioon, muutosta selitetään pääasiassa 

kansantaloudellisilla tekijöillä. Taloushistoriassa on tehty myös muita suppeampia 

tutkimuksia koskien rahajärjestelmän muutoksia. Näistä mainittakoon Jaakko Aution 

vuonna 1992 julkaistu tutkimus kultavakuuskannasta luopumisesta ja Jon Hirvilahden 

vuonna 1993 julkaistu tutkimus kultavakuuskantaan siirtymisestä56. Hirvilahden 

tutkimuksen näkökulma tosin painottuu valuuttakursseihin, eikä niinkään varsinaiseen 

kultavakuuskantaan.  

 

 
54 Ks. Money in the Western Legal Tradition 2016. 
55 Ks. Björkqvist 1953 ja Pipping 1928. 
56 Ks. Autio 1992a ja Hirvilahti 1993. 



 

Muita yleisteoksia, joissa tämän tutkimuksen kohteena olevaa sääntelyn muutosta sivutaan, 

ovat Suomen Pankin sekä valtiovarainministeriön historiateokset57. Kummatkin toimijat 

ovat olleet tärkeässä asemassa rahasäädösten taustalla, Suomen Pankki tosin vielä 

leimallisemmin rahapoliittisena toimijana ja käytännön rahajärjestelmän muutoksia 

valmistelleena tahona. Lisäksi Antti Heinosen vuonna 2020 julkaistu teos on ensimmäinen 

laajempi historiallinen yleisteos, joka käsittelee setelirahan leikkausta58. Heinonen on 

laatinut monia muita historiallisia ja numismaattisia rahakappaleiden muutoksia käsitteleviä 

teoksia, joissa hän sivuaa rahajärjestelmien muutosten taustasyitä. Tämän tutkimuksen 

kannalta merkittäviä yleisteoksia ovat Heinosen vuonna 2012 julkaistu teos vuoden 1945–

2002 seteleistä ja erityisesti vuonna 2018 julkaistu teos vuosien 1812–1898 seteleistä. 

 

2.2 Raha 

2.2.1 Raha kansallisessa oikeustieteessä 

 

Kansallisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa rahaa ja rahakäsitettä on tutkittu verrattain 

vähän. Rahan erityismuotoa, pankkirahaa, on oikeudellisena instrumenttina tutkittu 

laajemmin. Lisäksi rahan tutkimusta on tyypillisesti sivuttu joissakin oikeustieteellisissä 

tutkimuksissa59. Hannu Tolonen on tehnyt ainoan kotimaisen oikeustieteellisen monografia 

tutkimuksen rahasta. Tolosen tutkimuksessa perehdytään rahan muutokseen vaihdon 

välineestä kohti pääomaa. Tolonen on tutkimuksessaan esittänyt rahalle kolme kategoriaa, 

joissa hän lajittelee rahan yhteiskunnan ilmiöiden mukaan. Tolonen lähtee tutkimuksessaan 

huomattavasti tätä väitöskirjaa aikaisemmasta ajasta ja myös näkökulma poikkeaa osin tästä 

tutkimuksesta.60 

 

Tolosen mukaan rahaan on merkittävästi vaikuttanut koronkiskonnan kielto ja 

kauppiasyhteiskunnan muutos, josta on sittemmin siirrytty pääomavaltaisen ajatteluun. 

Tolosen mukaan raha nähtiin aluksi vain vaihdon välineenä ja koronkiskontasäännökset 

estivät tai vähintäänkin vaikeuttivat luotonantoa. Tolonen on nimenomaisesti nostanut esiin 

 
57 Ks. seuraavat teokset Kuusterä – Tarkka 2011, Kuusterä – Tarkka 2012 ja Heikkinen – Tiihonen 2009. 
58 Heinonen 2020. 
59 Esim. Viljanen on pohtinut rahaa ja sen arvoa (osin filosofisesti) vahingonkorvausta koskevassa 
väitöskirjassaan. Ks. Viljanen 2008. 
60 Tolonen 1992 s. 38–48, 91–92, 153–161, 225–230 ja 264–269. 
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sen, että koronkiskontasäännöksillä pyrittiin ruotimaan aiempaa korkeaa korkotasoa, jota 

perittiin esimerkiksi elintarvikesaatavista. Toisaalta kauppiasliiketoiminnan nousu loi 

yhteiskunnassa ajatuksen, että raha oli kauppiaan työväline ja mikäli hän ei saanut korvausta 

työvälineen käytöstä, tuli hänen saada ikään kuin vahingonkorvausta aiheutuneesta 

menetyksestä. Tästä ajatusmallista on sittemmin siirrytty rahan pääomamaisuuteen, jonka 

Adam Smith on täydellisessä muodossa ensimmäisenä esittänyt.61 Rahakäsitteen muutos on 

Tolosen mukaan kulkenut siihen suuntaan, että rahakäsite on vaiheittain yhteiskunnallisista 

syistä muuttunut itsenäiseksi kaupan kohteeksi. Yhteiskunnallisten syiden lisäksi Tolonen 

sitoi tutkimuksensa vahvasti taloustieteen teorioiden muutokseen.  

 

Juha Karhu on käsitellyt rahaa artikkelissaan edellä mainittuun Tolosen ja Koulun 

tutkimuksiin pohjaten. Karhun mukaan rahakäsite on nykyään muuttuva käsite, eikä Karhun 

tulkinnan mukaan rahakäsitettä pitäisi kahlita tiettyyn nimenomaiseen näkemykseen. Hän 

toteaa, että rahan tutkimukselle62 on yleisesti kysyntää, jotta rahaa koskevaa juridiikkaa 

voidaan systematisoida.63 Karhun näkemyksen kanssa on helppoa olla yhtä mieltä, 

erityisesti, kun digitalisaatio luo jatkuvasti uusia tapoja käsitellä rahaa.  

 

Velvoiteoikeudellisessa tutkimuksessa Olli Norros on pohtinut pankkirahan oikeudellista 

asemaa. Norroksen mukaan pankin ja pankin asiakkaan välinen oikeussuhde tulisi katsoa 

velkasuhteeksi. Velkasuhteen rahayksikön mukainen arvo (nimellisarvo) osoittaa sen rahan 

määrän, jonka pankki on velkaa talletuksen seurauksena tilinhaltijalle – tästä velkasuhteesta 

muodostuu pankkiraha.64 Norroksen näkemys vastaa myös taloustieteen yleistä näkemystä 

ja se on yhtenevä pankkien kirjanpitokirjausten kanssa. Norroksen tutkimuksen mukaan 

voidaan sanoa, että tallettajan näkökulmasta pankkiraha on keskuspankkirahan sijake65 eli 

edustavaa rahaa. Tutkimus jättää kuitenkin avoimeksi sen, onko pankkirahalla 

maksamisessa kysymys rahasuorituksesta maksunsaajan ja maksajan välisessä 

oikeussuhteessa eli voidaanko pankkiraha katsoa rahaksi. 

 
61 Ibid. 
62 Karhu on lisäksi nimenomaisesti lausunut, että rahan oikeudellinen tutkimus voitaisiin aloittaa rahan 
oikeushistoriallisella tutkimuksella. Ks. Karhu 2009 s. 170. 
63 Karhu 2009 s. 179–180. 
64 Norros 2012 s. 116–118. 
65 Talletussuoja poistaa osittain saatavaan liittyvän riskin. 



 

 

Kaija Kuusimaa on tutkielmassaan käsitellyt rahakäsitettä 1980-luvun oikeudellisessa 

kontekstissa ja tullut siihen lopputulokseen, että laillinen maksuväline tulee ymmärtää 

keskuspankkirahaksi66. Mikäli maksussa käytetty maksuväline on nopeasti muutettavissa 

keskuspankkirahaksi, voidaan tästä maksuvälineestä käyttää nimitystä käypä raha. 

Kuusimaa viittaa käyvällä rahalla muun muassa sekki- tai pankkikorttimaksuun. Toisin 

sanoen Kuusimaan argumentaatiosta on tulkittavissa, että oikeudellisessa kontekstissa raha 

voi tarkoittaa lähes mitä tahansa maksuvälineenä kelpaavaa instrumenttia, kunhan 

maksuvälineen arvo ei muutu suhteessa keskuspankkirahaan ja maksuväline on 

vaihdettavissa keskuspankkirahaksi. Tällä Kuusimaa viittaa siihen, että maksuvälineen 

vastaanottanut maksunsaaja voi myöhemmin vaatia maksuvälinettä vaihdettavaksi 

keskuspankkirahaksi siten, ettei hänen taloudellinen asemansa huonone. Kuusimaan 

näkemyksen mukaan rahan perimmäinen tarkoitus on toimia ostovoiman todisteena ja hän 

näkee, että tulevaisuudessa tämä kirjanpidollinen ostovoimafunktio voidaan toteuttaa 

sähköisesti, fyysisten maksuvälineiden sijasta. Hän korostaakin tutkielmansa lopussa, että 

rahan ilmenemismuodolla ei pitäisi olla merkitystä, vaan rahan avulla saavutetulla 

lopputuloksella.67 

 

Jyri Terämaa on ansiokkaasti tutkinut pankkirahaa ja sen oikeudellista luonnetta. Terämaa 

paneutuu tutkimuksessaan muun muassa pankkirahan käypyyteen maksuvälineenä. 

Terämaan mukaan pankkirahan käypyyttä maksuvälineenä tulee tulkita sitä kautta, onko 

maksusuorituksen vastaanottajalla mahdollisuutta kieltäytyä pankkirahalla tehtävästä 

maksusta ja vaatia käteismaksua. Terämaan mukaan pääsääntö on se, ettei maksunsaaja voi 

kieltäytyä pankkirahamaksusta, ellei maksunsaajalla ole erityisen painavaa syytä siihen, että 

maksunsaaja voisi joutua huonompaan asemaan pankkirahalla maksettaessa.68 Terämaan 

tutkimuksesta voidaan tulkita, että pankkiraha on lähtökohtaisesti yhtä käypää rahaa kuin 

keskuspankkiraha. On kuitenkin huomattava, että vain keskuspankkirahalla on 

normatiivisesti laillisen maksuvälineen asema, jota pankkirahalla sen sijaan ei ole. 

 

 
66 Kuusimaa käyttää keskuspankkirahasta nimitystä valtion raha. 
67 Kuusimaa 1987 s. 443–462. 
68 Terämaa 1998 s. 19–23 ja 71–78. 
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Risto Koulu on vastaavasti kirjoittanut pankkirahasta ja rahakäsitteestä tarkastellessaan 

tilimaksunsaajan suojaa esineoikeudellisesta näkökulmasta. Koulun näkökulma on hieman 

Terämaan näkökulmaa varovaisempi ja hän tulkitsee, että käytännössä pankkiraha on rahana 

pidettävä instrumentti. Hän korostaa artikkelissaan, että säännökset eivät ole aivan 

yhteneväisiä laillisen maksuvälineen ja pankkirahan osalta. Koulun de lege ferenda 

ehdotuksena on, että sääntelyn tulisi yhtenäistyä.69 On huomattava, että Koulu on tehnyt 

tutkimuksen seitsemän vuotta Terämaata aiemmin, mikä on voinut vaikuttaa 

varovaisempaan tulkintaan. Koulu on toisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessaan tutkinut 

sähköisen rahan yksilöintiin liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa hän esittää, että 

yhteiskunnallisten muutosten vuoksi sähköinen raha70 on yleistynyt ja muutosten myötä 

rahaa koskevat oikeudelliset kysymykset ovat nousseet esiin. Koulu pyrkii rakentamaan 

oikeussuhdetta esinetalletusnormin ja surrogaattiperiaatteen kautta, jolloin raha nähdään 

pikemminkin esineenkaltaisena instrumenttina. Koulun näkemyksen perusteella 

ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se, miten pankkiraha systematisoidaan ja minkälaisia 

tekijöitä siihen liittyy.71 Tutkimus osoittaa, että raha oikeudellisena käsitteenä sisältää 

systematisoimattomia ja problemaattisia piirteitä, joita on haasteellista täysin tyhjentävästi 

määritellä. Koulu korostaa tutkimuksessa, että rahakäsite on tilannesidonnaista. Koulun 

toinen tutkimus on vain kolme vuotta aiempaa uudempi ja hän mainitsee pankkirahan tällä 

aikavälillä yleistyneen. 

 

Oikeustieteellisten tutkimusten mukaan raha tulisi nykyään nähdä tilannesidonnaisesti. 

Tutkimusten mukaan rahan päätehtävänä on toimia maksuvälineenä. Rahalla on 

oikeusjärjestelmässä myös muita tehtäviä, mutta maksuvälinetehtävä on nähty yhtenä 

merkittävimmistä tehtävistä. Rahaan liittyvät muun muassa valtiontaloudelliset näkökulmat. 

Pankkitalletus systematisoidaan pankin ja pankin asiakkaan velkasuhteeksi. Pankkiraha 

nähdään toisaalta käypänä rahana ja informaationa. Lisäksi esiin tuodaan näkökulma, jonka 

mukaan rahan toimiessa maksuvälineenä, ei ole merkitystä rahan ilmenemismuodolla, vaan 

sillä, että sopimusosapuolet pääsevät sovittuun lopputulokseen. Tässä tilanteessa on 

oleellista, että sopimusosapuolten varallisuusasema säilyy rahayksikön mukaisessa arvossa. 

 
69 Koulu 1991. 
70 Koulu viittaa tutkimuksessaan sähköisellä rahalla pankkitalletukseen. Nykyään termi sähköinen raha voidaan 
käsittää omana instrumenttinaan.  
71 Koulu 1994 s. 167–174 ja 218–220. 



 

Oikeustieteellisten tutkimusten pohjalta voidaan perustellusti kysyä: mitä rahalla oikeudessa 

on tarkoitettu ja tarkoitetaan? 

 

2.2.2 Rahateoriat  

 

Metallistisessa ja autometallistisessa rahateoriassa on kysymys sellaisesta 

rahajärjestelmästä, jonka rahakappaleet perustuvat jollakin tavoin jalometalliin. Käsitettä 

autometallismi Knapp (taloustiede) käytti valtiorahateoriaa käsittelevässä teoksessaan72. 

Käsitteen metallismi on ottanut laajemmin ja nykyisessä merkityksessä käyttöön 

Schumpeter. Hän käyttää metallismin käsitettä laajasti hyödykerahan rahateoreettisen 

traditioon pohjautuen.73 Tosin käsitettä metallismi tai metallistinen rahadoktriini on käytetty 

aiemmin myös oikeustieteessä74. Knapin käyttämä käsite autometallismi viittaa sellaiseen 

rahakappaleeseen, jolla on substanssiarvoa75. Autometallistisessa järjestelmässä käytetään 

maksuvälineenä vain metallisia rahakappaleita76. Knapp kuitenkin täsmentää, että 

autometallisella rahalla on itsenäinen nimellisarvo siten, ettei se määräydy vain metallisen 

rahakappaleen painon perusteella77. Toisin sanoen Knapin mukaan autometallisessa 

rahajärjestelmässä rahayksikön arvo on sidottu metalliin, mutta rahayksikkö ei edusta 

painoyksikköä. 

 

Oikeustieteessä metallismin mukaisella rahadoktriinilla tarkoitettiin päärahaan perustuvaa 

rahapoliittista ohjenuoraa. Tämä rahapoliittinen ohjenuora oli siirretty oikeusjärjestelmään 

siten, että rahan (pääraha) arvo perustui metalliin. Rahadoktriinin sisältyi koulukuntaeroja ja 

yhdysvaltaisen suuntauksen mukaan kova raha78 itsessään oli metallistisen rahadoktriinin 

mukaan rahaa, koska kova raha ylipäätään pystyi turvaamaan yksilön aseman hallitusvallan 

toimilta. Tämä doktriini hallitsi oikeuskirjallisuutta 1800-luvulla.79 Sittemmin tätä 

rahadoktriinia kritisoitiin ja Nussbaum totesi, ettei oikeustieteessä metallismin mukaisella 

rahadoktriinilla ollut varsinaista tarkkarajaista määritelmää. Hänen mukaansa tämä johtui 

 
72 Ks. Knapp 2003. 
73 Schumpeter 1954 s. 288–293. 
74 Ks. esim. Mann 1953 41–42, Nussbaum 1939 15–17 ja Nussbaum 1950 s. 3. 
75 Knapp 2003 s. 4–7. 
76 Ibid s. 25. 
77 Ibid s. 22–23. 
78 Suomessa kovaa rahaa pidettiin varsinaisena rahana. 
79 Mann 1953 41–42; Nussbaum 1939 15–17. 
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siitä, että esimerkiksi setelirahaa ei nähty rahaksi kyseisen rahadoktriinin mukaan siitäkin 

huolimatta, että setelirahat saattoivat olla säädetty laillisen maksuvälineen asemaan.80 

 

Schumpeterin käyttämä metallismin käsite on autometallismia laajempi. Tämän 

metallismikäsitteen mukaan rahan arvo perustuu viime kädessä rahajärjestelmän perustana 

olevaan metalliin, mutta rahakappaleen rahaksi lukeminen ei ole sidonnaista rahakappaleen 

substanssiarvoon.81 Tämän vuoksi Schumpeterin näkemyksen mukaan metallistisen 

rahateorian valossa rahaksi voidaan katsoa myös seteliraha, joka on vaihdettavissa 

esimerkiksi keskuspankin toimesta metalliseen rahakappaleeseen. Metallismin käsitteeseen 

voidaan lukea myös autometallismin mukainen rahakappale. Schumpeter katsoo 

nimenomaisesti, että metallismi edustaa rahaa, joka ei ole chartalismin mukaista rahaa82. 

Tässä tutkimuksessa metallismilla viitataan yleisesti Schumpeterin näkemykseen 

metallismista. Mikäli tutkimuksessa kuitenkin viitataan aiempaan oikeustieteelliseen 

rahadoktriiniin, viitataan siihen termillä oikeustieteen metallismi. 

 

Chartalismi on Knapin kehittämä käsite, jolla viitataan latinankieliseen charta-termiin. 

Chartalla viitataan näin olleen rahakkeeseen ja/tai polettiin, joka toimii ikään kuin 

rahamerkin tehtävässä.83 Knapp katsoo, että rahan aineellisella ilmentymällä eli kappaleen 

substanssiarvolla tai materiaalilla ei ole välitöntä merkitystä siihen, että kappaleesta tulee 

rahaa84. Chartalismin mukaan rahan käypyys maksuvälineenä perustuu rahakappaleen 

osoittamaan arvoon (nimellisarvo) eikä rahakappaleen faktisella arvolla ole merkitystä85. 

Toisin sanoen rahan käypyys perustuu luottamukseen siitä, että raha on myös 

tulevaisuudessa käypä maksuväline86. Kuten taloustieteessä vakiintuneesti katsotaan, on 

chartalismissa kysymys siitä, että rahasta tulee rahaa valtion säädöksellä tai kuten Knapp 

asian ilmaisi julistuksella87. 

 

 
80 Nussbaum 1950 s. 3. 
81Ahokas – Holappa 2015 s. 38–39; Schumpeter 1954 s. 288–293. 
82 Schumpeter 1954 s. 288. 
83 Knapp 2003 s. 38. 
84 Ibid s. 36 ja 40. 
85 Ibid s. 35. 
86 Ibid s. 44–47. 
87 Knapp 2003 s. 30–31; Wray 2016 s. 633. 



 

Valtiorahateoria perustuu edellä mainittuun Knapin teokseen88, jonka alkuperäinen nimi 

on The State Theory of Money.89 Kun Knapp teoksessaan käytti chartalismin käsitettä, hän 

tosiasiassa viittasi valtiorahateorian peruslähtökohtaan90. Valtiorahateorian perusajatus on, 

että säädökset – julistukset – tekevät rahasta rahaa ja rahan arvo perustuu rahakappaleelle 

säädettyyn/määrättyyn leima-arvoon eli rahakappaleen nimellisarvoon91. Knapp katsoi 

yksiselitteisesti, että lainsäätäjä on rahan ”luoja”92. Knapp nimenomaisesti lausuu 

chartalismin sekä autometallismin eroista ja toteaa, että autometallismiin perustuvan rahan 

käypyys on laaja johtuen rahakappaleen substanssiarvosta. Chartalistisen rahan käypyys 

perustuu lainsäätäjän toimivaltaan eli chartalistinen raha voi olla käypää vain niissä 

alueellisissa rajoissa, joissa lainsäätäjällä on toimivalta saattaa lainsäädäntö voimaan (lex 

monetae).93 Valtiorahateorian mukaan maksuvälineestä tulee rahaa, kun valtion 

saamisoikeus velalliseen lakkaa kyseisellä maksuvälineellä suoritettavan maksun 

seurauksena94. Toisin sanoen valtiorahateorian mukaan valtion hyväksymä maksuväline 

olisi tosiasiallisesti rahaa. Myöhemmin Keynesin toistaessa valtiorahateoriasta edellä 

mainitun tulkinnan, on tulkinta katsottu vakiintuneesti osaksi valtiorahateoriaa eli valtion 

hyväksyntä teki maksuvälineestä rahaa95. 

 

Tätä valtiorahateoriaa on vakiintuneesti sovellettu niin kansallisessa kuin kansainvälisessä 

oikeustieteellisessä tutkimuksessa96. Oikeustieteessä valtiorahateoriaa on kuitenkin tulkittu 

taloustieteen valtavirtaisesta näkemyksestä poiketen. Oikeustieteessä on annettu painoarvoa 

säädöksen (julistuksen) mukaiselle rahalle, mutta valtion faktisesti (implisiittisesti) 

hyväksymät maksuvälineet eivät oikeustieteellisen näkemyksen mukaan tee kyseistä 

maksuvälinettä rahaa97. Proctor katsoi vuonna 2012, että oikeustieteilijä F.A. Mannin alun 

perin vuonna 1938 esittämässä tulkinnassa on pikemminkin kysymys chartalistisesta 

 
88 Knapp lausui teoksensa ensi virkkeissä, että raha on oikeuden luomus, minkä vuoksi rahateoriaa tulee 
käsitellä oikeushistoriallisessa kontekstissa. Tämän lausuman valossa on jopa hämmentävää, miten vähän 
oikeustieteessä ja erityisesti oikeushistoriassa on tutkittu rahan sääntelyä ja oikeudellista rahaa. Ks. Knapp 
2003 s. 1. 
89 Ks. Knapp 2003. 
90 Knapp 2003 s. 38. 
91 Ibid s. 30–31. 
92 Ibid s. 39–40. 
93 Ibid s. 40–41. 
94 Ibid s. 52. 
95 Ahokas – Holappa 2015 s. 83; Wray 2016 s. 634–636. 
96 Ks. esim. Hakulinen 1965 s. 82, Hemmo 2001 s. 103 alaviite 6, Koulu 1992 s. 115 ja 136–137, Proctor 
2012 s. 15–16 ja 21–22, SÄKÄ 1996 s. 61 sekä Vesanen 1973a s. 43–44. 
97 Koulu 1992 s. 136–137; Proctor 2012 s. 21; SÄKÄ 1996 s. 61; Vesanen 1973a s. 43–44. 

34 



35 
 

teoriasta98 kuin taloustieteessä vakiintuneesta valtiorahateoriasta99. Tämä Mannin tulkinta 

on ollut myös kansallisessa oikeustieteessämme vakiintunut näkemys valtiorahateoriasta. 

Sen vuoksi kutsun tätä valtiorahateorian näkemystä oikeustieteen valtiorahateoriaksi ja 

vastaavasti erotan taloustieteellisen valtavirtaisen näkemyksen termillä taloustieteen 

valtiorahateoria. Tulen tässä tutkimuksessa osoittamaan, että taloustieteellinen ja/tai 

oikeustieteellinen valtiorahateoria ei ole kansallisesti riittävä tulkintalähtökohta juridiselle 

rahalle (raha oikeudellisena maksuvälineenä). Raha on ollut oikeusjärjestelmässä usein 

suppeammin tulkittava instrumentti ja edes laajentavasti tulkittuna raha ei ole noudattanut 

talous- ja/tai oikeustieteellistä valtiorahateoriaa. Ilman sopimusperustaa käypään 

maksusuoritukseen on liittynyt sekä riskinäkökulmien että yleisen hyväksyttävyyden 

huomioonottaminen. 

 

Yhteiskuntateoria antaa rahan käypyydelle korostetun merkityksen. Käytännössä sellaiset 

rahat, jotka ovat yhteiskunnassa yleisesti käytettyjä maksuvälineitä ja vakiinnuttaneet 

paikkansa vaihdannassa, pidetään yhteiskuntateorian mukaan rahana.100 Toisin sanoen 

yhteiskuntateoriassa on kysymys siitä, että yhteiskunnassa (markkinat/yleisö) valitaan 

kollektiivisesti käyttöön jokin tietty maksuväline, joka tämän prosessin lopputuloksena 

katsotaan rahaksi. Rahan yhteiskuntateoriaan liittyy läheisesti rahan funktionalistinen 

lähestymistapa101. Toisin sanoen kysymys on siitä, että rahaa tulkitaan rahan tehtävien 

kautta. Valtavirtaisen taloustieteen mukaan rahan tehtävät ovat: 1) toimia vaihdon välineenä, 

2) olla arvon mittana, 3) pyrkiä säilyttämään arvonsa ja 4) lisäksi sillä on symbolista 

merkitystä – ainakin historiallisesti sillä on ollut valtiolle suuri merkitys102. Siekmannin 

mukaan valtavirtaisessa taloustieteessä rahaksi katsotaan rahan tehtävät täyttävät 

instrumentit103. Proctorin mukaan yhteiskuntateoria ei ole kuitenkaan aukoton, eikä rahaa 

tulisi juridisesti lähestyä rahan tehtävien kautta104. Myös kansallisessa oikeustieteessä 

yhteiskuntateoriaa on käsitelty vain vähän ja tiettävästi yhteiskuntateoriaa ei ole sovellettu 

kansallisessa oikeustieteessä – ainakaan eksplisiittisesti – missään vaiheessa tämän 

 
98 Ks. Mann 1953 s. 13–19. 
99 Proctor 2012 s. 15–16. 
100 Proctor 2012 s. 23–25; Vesanen 1973a s. 44–45. 
101 Siekmann 2016 s. 509–510. 
102 Kuusterä 1997 s. 285; Vartiainen 2001 s. 66; Ylä-Liedenpohja 1994 s. 18. 
103 Siekmann 2016 s. 509–510. 
104 Proctor 2012 s. 23–25. 



 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana. Vesanen onkin katsonut, että rahan 

yhteiskuntateoria soveltuu huonosti oikeudellisen rahan tulkintaan105. 

 

Kansainvälisesti oikeustieteessä on katsottu, että tieteenalalla ei ole enää perusteita lähestyä 

rahaa valtionrahateorian ja yhteiskuntateorian kautta106. Proctorin mukaan nämä teoriat on 

kehitetty jalometallisia rahajärjestelmien pohjalta107. Siekmann onkin katsonut, että 

oikeudellista rahaa tulisi nykyään lähestyä eräänlaisena valtiorahateorian ja funktionaalisen 

lähestymistavan yhdentymänä108. Oikeustieteilijät ovat lähestyneet rahateoreettisesti 

haastavaa tilannetta institutionaalisella rahateorialla, jonka on kehittänyt Euroopan 

keskuspankin juristi109. Institutionaalisen rahateorian mukaan myös pankkiraha voidaan 

katsoa oikeusjärjestelmässä rahaksi, koska raha voidaan vaihtaa keskuspankkirahaksi. 

Institutionaalisen rahateorian mukaan tilanteessa, jossa rahan arvoa ei ole sidottu mihinkään 

(aineelliseen), annetaan institutionaalisille järjestelyille painoarvoa. Institutionaalisten 

järjestelyjen tehtävänä on: 1) rahan arvon (ostovoiman) säilyttäminen, 2) ylläpitää 

pankkirahan vaihtoa keskuspankkirahaksi ja 3) turvata rahan käypyys.110 Siekmann on 

tulkinnut institutionaalista rahateoriaa siten, että oikeustieteessä rahatermiä käytettäisiin 

vain maksuvälineistä, jotka velkoja on velvollinen vastaanottamaan111. Institutionaalista 

rahateoriaa voidaan pitää parhaiten oikeudelliseen rahaan soveltuvana teoriana, mutta se 

jättää määrittelemättä sen, mitä voidaan pitää juridisesti rahana maksuvälinefunktion 

näkökulmasta. Tulen tässä väitöskirjassa osoittamaan, että tutkimuksen näkökulmasta 

oikeudellinen raha voidaan määritellä osin institutionaalisesta rahateoriasta poiketen, vaikka 

monilta osin kyseinen teoria voidaankin nähdä kattavaksi. 

 

2.3 Tutkimuksen termit 

 

Tutkimuksessa operoidaan useiden termien ja/tai käsitteiden kanssa, joiden sisältö on osin 

muuttunut tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana. Lisäksi monet termeistä, joita 

 
105 Vesanen 1973a s. 45. 
106 Proctor 2012 s. 25–26; Siekmann 2016 s. 510–511. 
107 Proctor 2012 s. 25–26. 
108 Siekmann 2016 s. 510–511. 
109 Siekmann 2020 s. 31–32. 
110 Proctor 2012 s. 27. 
111 Siekmann 2016 s. 510–511. 
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oikeustieteessä käytetään taloudellisessa kontekstissa ovat peräisin taloustieteestä, vaikka 

niiden merkityssisältö voi poiketa taloustieteen vakiintuneesta käsityksestä. Lähtökohtaisesti 

tutkimuksessa sovelletaan oikeustieteeseen vakiintuneita merkityssisältöjä, ellei toisin 

nimenomaisesti mainita. Kuitenkin joidenkin termien ja/tai käsitteiden yksityiskohtaisempi 

määritteleminen on paikallaan edellä mainituista syistä. 

 

Rahan tutkimukseen liitetään tyypillisesti termi hyödykeraha112. Hyödykerahan arvo 

perustuu sen tuottamaan käyttöarvoon: suolalla on ollut ravitsemiseen liittyvää käyttöä, 

tupakalla käyttöä nautintoaineena ja muilla vastaavilla hyödykerahoilla omat 

rinnakkaiskäyttötarkoituksensa113. Me nykyajan ihmiset tunnemme hyödykerahana 

parhaiten rahan, joka on valmistettu jalometallista, kuten kullasta. Setelirahalla114 

tarkoitetaan keskuspankin – tai menneisyydessä liikepankkien – liikkeelle laskemaa 

kappaletta, jonka liikkeelle laskeva taho (keskuspankki) on lupautunut lunastamaan takaisin 

niin sanotulla kovalla rahalla. Setelirahassa luottamuksen merkitys korostuu ja kohdistuu 

erityisesti siihen, luottavatko yksilöt setelirahan liikkeelle laskeneen tahon lunastuskykyyn. 

Kovalla rahalla viitataan 1800-luvun sekä 1900-luvun alun oikeus- ja taloustieteellisessä 

kirjallisuudessa metallirahoihin yleisesti, erottelematta pää- ja vaihtorahoja. Termiä kova 

raha käytettiin usein silloin, kun tarkoituksena oli nimenomaisesti korostaa, että kyse oli 

varsinaisesta rahasta. Termi juontaa juurensa oikeustieteelliseen metallismiin ja on peräisin 

kansainvälisen tutkimuksen terminologiasta (hard money)115. 

 

Termillä paperiraha viitataan kappaleeseen, joka on laskettu liikkeelle siten, ettei se ole 

setelirahan tavoin vaihdettavissa kovaan rahaan. Paperiraha-termiä on tyypillisesti käytetty 

rahasta, joka on laskettu liikkeelle jalometalliin perustuvan rahajärjestelmän aikana, mutta 

jota ei syystä tai toisesta ole lunastettu kovalla rahalla.116 Luottamus korostuu erityisesti 

paperirahassa, jonka arvo perustuu yksinkertaistetusti sopimukseen ja/tai säädökseen117. 

Historia tuntee useita tapauksia, jolloin luottamus paperirahaan on ollut koetuksella118. 

Vaikka nykyään rahajärjestelmän arvo ei perustu mihinkään hyödykkeeseen, kutsutaan 

 
112 Esim. Ahokas – Holappa 2015 s. 29–43. 
113 Galbraith 1979 s. 58. 
114 Tosiasiallisesti kyseessä on velkakirja, jonka liikkeelle laskeva instanssi on luvannut lunastaa takaisin. 
115 Esim. Nussbaum 1939 s. 16. 
116 Ks. esim. Wrede 1946 s. 43–44. 
117 Galbraith 1979 s. 70–71. 
118 Ks. esim. Galbraith 1979 s. 21–23 ja 53–65. 



 

rahajärjestelmän mukaista rahaa tyypillisesti fiat-rahaksi, eikä paperirahaksi. Fiat-rahalla 

(/-valuutalla) tarkoitetaan rahaa, joka on säädetty voimaan lailla ja jonka arvon perustana on 

yksinomaan luottamus. Termin fiat merkitys juontuu latinankielisestä sanasta ”tulkoon” tai 

”tapahtukoon”. Fiat-rahaan perustuva valtiollinen rahajärjestelmä voidaan nähdä 

chartalismin ja valtiorahateorian ilmentymänä, mutta tämä ei tarkoita, että fiat-raha olisi yhtä 

kuin chartalismi. Fiat-rahalle voidaan säätää säädöksessä vastaanottovelvollisuus, jolloin 

markkinoiden luottamus perustuu merkittävästi säädöksen antamaan turvaan.119 

 

Pankkiraha on vakiintunut termi, jolla viitataan maksuvälineenä käytettävään 

pankkitalletukseen120. Kaikki edellä mainitut rahat (hyödyke-, seteli-, paperi- ja fiat-raha) 

voivat olla myös talletettuina pankkiin. Pankkitalletus ei ole sidottu siihen, kuinka rahan arvo 

määräytyy tai minkä ”laatuista” rahaa on talletettu. Toisin sanoen pankkiraha tarkoittaa 

asiakkaan pankkiin tallettamaa (sijoittamaa) käteisrahaa (keskuspankkirahaa). Pankkiraha 

voi syntyä myös pankin myöntäessä lainaa ja pankkiraha siirtyy henkilön omistukseen 

tilisiirtona. On tärkeää havaita, että pankkirahassa on kysymys pankin asiakkaan 

saamisoikeudesta eli pankin velasta asiakkaalleen ja pankkiraha on osa pankkijärjestelmää 

eli ilman maksujärjestelmiä pankkirahaa ei voida käyttää maksuvälineenä. 

 

Keskuspankkirahalla viitataan rahalainsäädännön mukaiseen rahaan. Keskuspankkirahaa 

voidaan useimpina aikakausina pitää käteisrahan synonyymina. On kuitenkin huomattava, 

että 1800-luvun lopulla liikepankit laskivat liikkeelle niin sanottuja liikepankkiseteleitä. 

Termi keskuspankkiraha ei käsitä näitä liikepankkiseteleitä. Näin ollen keskuspankkiraha on 

käteisrahaa suppeampi käsite ja tarkoittaa vain metalli- ja seteli-/paperirahaa siitäkin 

huolimatta, että metallirahaa pidetään faktisesti valtion rahana. Tutkimuksessa käytetyt 

termit rahasijake ja edustava raha ovat termeinä synonyymejä. Termiä rahasijake käytettiin 

tyypillisesti 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuudessa, kun haluttiin korostaa 

rahainstrumentin luonnetta suhteessa varsinaiseen rahaan, kuten kovaan rahaan. Sittemmin 

oikeustieteessä on käytettä rahasijakkeesta termiä rahamerkki, joka on terminä 

harvinaisempi121. Nykyään rahasijake-termin sijasta käytetään pääsääntöisesti termiä 

edustava raha. Näin ollen tässäkin tutkimuksessa noudatetaan nykyään vakiintunutta 

 
119 Ks. esim. Wray 2016 s. 641. 
120 Asikainen – Hirvonen 1984 s. 176–177; Galbraith 1979 s. 21 ja 24–27; Rothbard 2009 s. 56–57. 
121 Ks. esim. Wrede 1946 s. 44. 
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terminologiaa ja käytetään termiä edustava raha, kun tarkoitetaan rahainstrumenttia, joka 

edustaa jotakin muuta rahaa – rahasijakkeena ja/tai rahamerkkinä. 

 

Oikeustieteessä vakiintuneena nimellisarvoperiaatteen terminä käytetään myös termiä 

nominalismi. Nominalismilla ja nimellisarvoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rahavelvoite 

tulee täyttää osoitetun numeerisen arvon mukaan. Nimellisarvoperiaatteen mukaan 

oikeudellinen suoritusvelvoitteen määrä ei muutu, vaikka rahayksikön ostovoima muuttuisi 

(inflaatio/deflaatio).122 Nominalismia on pidetty ja pidetään kansainvälisesti vakiintuneena 

periaatteena. Esimerkiksi Ruotsissa sekä useassa muussa maassa nominalismia on pidetty ja 

pidettiin vahvana pääsääntönä123. Nimellisarvoperiaatteeseen sisältyy myös nimellisarvon 

käsite, jolla tarkoitetaan numeerisesti osoitettua nimenomaista rahayksikön arvoa. 

Esimerkiksi rahakappaleen mukainen ”leima-arvo” on rahakappaleen nimellisarvo124. 

Nimellisarvo on siis chartalistisen rahajärjestelmän ja fiat-rahan ydin. 

 

Laillisella maksuvälineellä on oikeudessa vakiintunut sisältö normatiivisesta asiantilasta, 

jolla maksuväline(et) on säädetty erityisasemaan125. Sekä oikeus- että taloustieteessä on 

tulkittu 1990-luvun alussa, että laillinen maksuväline sisältää vastaanottopakon126. 

Oikeustieteessä laillisen maksuvälineen oikeusvaikutukset olivat ajoittain epäselviä ja 

esimerkiksi Koulu katsoi, että ”[v]elkojalla on aina oikeus vaatia maksua laillisin 

maksuvälinein--", mutta nosti sopimusvapauden osin laillisen maksuvälineen yläpuolelle127. 

Nykyään laillisen maksuvälineen katsotaan sisältävän vastaanottopakon, ellei toisin ole 

nimenomaisesti sovittu ja maksusuoritus tulee vastaanottaa rahakappaleen nimellisarvon 

mukaan128. Osoitan tutkimuksessa, että laillinen maksuväline ei ole sisältänyt 

vastaanottopakkoa tämän tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana, vaan 

maksusuorituksen pääperiaatteena on ollut sopimusvapauden periaate. Näin ollen laillinen 

 
122 Aurejärvi 1983 s. 27–29; Aurejärvi 1988 s. 22–26; Halila 1985 s. 1012; HE 286/1994; 
indeksiehtotoimikunnan mietintö 1990 s. 4 ja 13; Saarnilehto 1980 s. 256–257; Vesanen 1973a s. 45–46. 
123 Rodhe 1969 s. 42; Rodhe 1975 s. 44; Rodhe 1979 s. 44; Rodhe 1986 s. 58. 
124 Ks. esim. Wrede 1946 s. 43 ja Serlachius – Cederberg 1927 s. 36. 
125 Kaisto 2004 s. 8. 
126 Eriksson – Kokkola 1992 s. 23; Koulu 1992 s. 133 ja 139; Tarkka 1993 s. 35–36 ja 47. 
127 Koulu 1992 s. 133 ja 139. 
128 Ks. esim. komissio 2010/191/EU s. 1. 



 

maksuväline on tarkoittanut vastaanottovelvollisuutta, elleivät osapuolet ole toisin asiasta 

sopineet. 

 

Mikäli raha kärsii tiettynä ajanjaksona inflaatiosta, samalla rahan määrällä (nimellisarvolla) 

voi ostaa vähemmän palveluita tai hyödykkeitä kuin aiemmin. Inflaation vastakkaisena 

ilmiönä on deflaatio, jonka seurauksena rahan arvo (ostovoima) kasvaa eli samalla rahan 

määrällä voi ostaa enemmän palveluita tai hyödykkeitä kuin aiemmin. Inflaatiolla ja 

deflaatiolla on siitä hyötyviä ja sen johdosta häviäviä tahoja, ja tämän vuoksi ne eivät ole 

lähtökohtaisesti toivottuja ilmiöitä. Siksi kyseisiä ilmiöitä pyritään ohjaamaan poliittisin 

keinoin. Kuitenkin valtavirtaisessa taloustieteessä maltillista inflaatiota pidetään 

kokonaistalouden kannalta toivottuna ilmiönä.129 

 

2.4 Raha tässä tutkimuksessa 

 

Voidaan sanoa, että oikeustieteessä – ainakin yksityisoikeudellisessa mielessä – rahalla 

tarkoitetaan pääsääntöisesti kaikkea sitä, mikä voidaan tulkita käyväksi rahaksi ja minkä 

käyttöön ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Oikeustieteellisessä kontekstissa käyvän rahan 

määrittämisessä lähdetään liikkeelle siitä, voiko maksunsaaja kieltäytyä vastaanottamasta 

maksua. Oleellista on myös se, onko maksunsaajan varallisuusasema uhattuna (taloudellinen 

riski), jos hän vastaanottaa kyseisen maksunsuorituksen. On mahdollista, että myös vero-

oikeudelliset tekijät voivat vaikuttaa rahaan siten, ettei rahainstrumentin käyttö käytännössä 

ole mahdollista, ellei rahainstrumentin arvo ole kiinteästi sidottu verotuksessa käytettyyn 

rahayksikköön. Oikeustieteellisessä kontekstissa voidaan laajasti tulkita valtavirtaisen 

taloustieteen näkemyksen mukaan130, että nykytietämyksen mukaan rahana on pidettävä 

ainakin keskuspankki- ja pankkirahaa. 

 

 
129 Esim. Asikainen – Hirvonen 1984 s. 150–158. 
130 Taloustieteessä rahainstrumentit jaetaan nk. raha-aggregaatteihin (M1, M2 ja M3). Tässä tutkimuksessa 
oikeudellinen raha jaetaan suppeaan ja laajaan oikeudelliseen rahakäsitteeseen, mutta on syytä korostaa, että 
valtavirtaisella taloustieteellisellä tavalla jaotella rahainstrumentit raha-aggregaatteihin, on oikeudellisesti 
tulkinnassa vaikutuksetonta, vaikkakin oikeudellista koskevissa doktriineissa on ajoittain viitattu 
taloustieteellisiin rahateorioihin (aatehistoriallisessa mielessä). Tämän vuoksi kuitenkaan tässä tutkimuksessa 
ei laajemmin paneuduta raha-aggregaatteihin. 
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Lainsäädännössä lähtökohtana on se, että rahalla viitataan keskuspankkirahaan. Tästä 

säädetään nimenomaisesti Euroopan neuvoston asetuksessa, jossa määritetään rahayksikkö 

euron mukainen käteisraha ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi131. Kuitenkin useassa 

erityissäädöksessä tilisiirto tai muu vastaava pankkimaksutapahtuma asetetaan tietynlaiseen 

erityisasemaan. Esimerkiksi työsopimuslain (398/2013) 2 luku 16 § 1 momentti edellyttää, 

että palkka maksetaan lähtökohtaisesti tilille eikä käteisenä. Vastaavasti osakeyhtiölain 

(624/2006) 2 luku 5 § edellyttää suorittamaan osakepääoman rahassa talletuspankkiin. 

Vaikka tilisiirron katsotaan olevan käypä rahavelvoitteen suoritus viimeksi mainittujen 

säännösten osalta, on osin epäselvää, onko pankkiraha varsinaisesti rahaa laajemmassa 

oikeudellisessa kontekstissa. Voidaan sanoa, että pankkirahalla ja sillä, mitä sillä 

tarkoitetaan, on nykyään tosiasiallista merkitystä. Tässä tutkimuksessa rahalla tarkoitetaan 

sekä keskuspankki- että pankkirahaa. Keskuspankkirahalla ei tarkoiteta kuitenkaan 

sähköistä keskuspankkirahaa, joka ilmenee esimerkiksi talletuspankkien tekemänä 

keskuspankkitalletuksina, vaan keskuspankkirahaa siinä muodossa kuin se ilmenee 

markkinoiden yleisöllä. Näin ollen tutkimuksessa keskuspankkirahalla viitataan sekä 

metallirahaan että setelirahaan, vaikka metallirahan lyöttäminen onkin valtion oikeus ja sen 

liikkeellelasku hoidetaan keskuspankin toimesta. 

 

2.5 Virtuaalivaluutta 

2.5.1 Mistä virtuaalivaluutassa on kyse? 

 

Virtuaalivaluutalle ei ole yksiselitteistä ja laajasti kansainvälisesti vakiintunutta 

määritelmää132. Tieteellisissä tutkimuksissa ei olla saavutettu yhteisymmärrystä 

virtuaalivaluuttojen olemuksesta ja samoin juridiikassa virtuaalivaluuttojen määritelmät 

poikkeavat toisistaan. Tästä huolimatta virtuaalivaluutoista puhuttaessa on vain harvoin 

epäselvää, mistä tosiasiallisesti on kysymys. Termillä on vahva viitekehys. Virtuaalivaluutat 

syntyivät nykymuodossaan vuoden 2008 talouskriisin seurauksena ikään kuin 

vastarintaliikkeenä valtiolliselle rahamonopolille133. Tällä hetkellä virtuaalivaluutoiksi 

luokiteltavia instrumentteja on lähes 6 000134. Virtuaalivaluuttojen määrittelemistä 

vaikeuttaa muun muassa se, että samasta ilmiöstä käytetään montaa eri termiä, kuten 

 
131 Neuvoston asetus (EY) N:o 974/98 10 ja 11 artikla. 
132 Esim. Houben – Snyers 2018 s. 23. 
133 He 2018 s. 14. 
134 CoinMarketCap All Cryptocurrencies 2021. 



 

kryptovaluutta, virtuaalikolikko jne.135 Virtuaalivaluutasta onkin lausuttu, että se on osin 

kehittymätön ja standardisoimaton instrumentti, mikä aiheuttaa virtuaalivaluutan 

määrittämiselle haasteensa136. 

 

Ylösen mukaan virtuaalivaluutta on vain yleiskielinen ilmaisu, eikä sillä viitata sinänsä 

varsinaiseen rahainstrumenttiin137. Virtuaalivaluutan määrittelemisen näkökulmasta 

haastavaksi muodostuvat virtuaalivaluuttojen toisistaan poikkeavat käyttötarkoitukset ja 

ominaisuudet. Virtuaalivaluuttoja käytetään muun muassa vaihdon välineenä, 

sijoitusinstrumenttina tai jonkin oikeuden todisteena (utility token).138 Tällä hetkellä 

markkina-arvoltaan suurimpia ja näin ollen tunnetuimpia käytössä olevia virtuaalivaluuttoja 

ovat bitcoin, ja ethereum139. Esimerkiksi bitcoin suunniteltiin alun perin toimimaan 

maksuvälineenä ja arvon säilyttäjänä, mutta käytäntö on osoittanut, että bitcoinia käytetään 

usein sijoitusinstrumenttina140. Lisäksi kehittyvillä virtuaalivaluuttamarkkinoilla ilmenee 

jatkuvasti uusia virtuaalivaluuttoja ja toimijoita. Esimerkiksi Facebook ilmoitti kehittävänsä 

oman virtuaalivaluutan (libra, myös diem), jonka käyttöönotto kuitenkin koki takaiskun 

muun muassa poliitikkojen vastustuksen ja yhteistyökumppaneiden vetäytymisen vuoksi141. 

Hanke on siitä huolimatta käynnistetty uudelleen huhtikuussa 2020 ja uudessa niin 

kutsutussa whitepaperissa on pyritty ottamaan huomioon aiemmin haasteeksi muodostuneet 

seikat142. 

 

Vaikka virtuaalivaluuttoja on useita ja niiden käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan, on 

kaikilla virtuaalivaluutoilla myös yhteisiä ominaisuuksia. Baselin pankkivalvontakomitea on 

katsonut, että virtuaalivarallisuus143 pitää sisällään ainakin sen, että varallisuuserä i) esiintyy 

vain digitaalisessa muodossa, ii) pohjautuu hajautettuun tilikirjaan (DLT)144 ja iii) tilikirjan 

 
135 Roman 2016 s. 152–153. 
136 Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 9. 
137 Ylönen 2018 s. 56–57. 
138 Badmus 2019 s. 9; Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 6; Burilov 2019 s. 150–151. 
139 CoinMarketCap All Cryptocurrencies 2021. 
140 Spithoven 2019 s. 385–386. 
141 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 6; Ramli 2020. 
142 Libra Association 2020. 
143 Tällä hetkellä monessa tieteellisessä julkaisussa käytetään termiä virtuaalivarallisuus tai kryptovarallisuus 
ikään kuin yläkäsitteenä, joka kattaa myös termin virtuaalivaluutta. 
144 DLT:llä viitataan englannin kielen termiin distributed ledger technology. 
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merkinnät ovat salausmenetelmin suojattuja.145 Virtuaalivaluutoista on lausuttu samoin kuin 

virtuaalivarallisuudesta, että virtuaalivaluutta ilmenee vain digitaalisessa muodossa, mutta 

niiden on lausuttu perustuvan lohkoketjuteknologiaan146. Nimenomaisesti on korostettu 

lisäksi sitä, että sellaisten virtuaalivaluuttojen osalta, jotka edustavat jo aiemmin olemassa 

olevaa varallisuuserää (utility token), on kysymys vain uudesta tavasta esittää 

varallisuuserä147. Näin ollen virtuaalivaluutta olisi virtuaalivarallisuuden erityinen muoto 

samalla tavalla kuin lohkoketjuteknologia on hajautetun tilikirjan erityinen muoto. 

 

Virtuaalivaluuttoihin ryhdyttiin kiinnittämään laajemmin huomiota siitä lähtien, kun ne 

muodostivat merkittävän markkina-arvon ja toisaalta, kun virtuaalivaluuttoja pystyttiin 

käyttämään maksusuorituksessa vaihdon välineenä, sekä kun kaupalliset toimijat ryhtyivät 

hyväksymään virtuaalivaluutassa tehtävät maksusuoritukset. Esimerkki tällaisesta 

kaupallisesta toimijasta on Microsoft, joka hyväksyy bitcoinilla tehtävät 

maksusuoritukset.148 Virtuaalivaluutassa tehtävässä maksusuorituksessa on käytännössä 

kysymys siitä, että maksusuorituksen tekijä lähettää kyseistä virtuaalivaluuttaa ylläpitävälle 

tietoverkolle ilmoituksen siitä, että maksajan kirjanpitomerkintää tulee muuttaa 

maksusuoritusta vastaavalla määrällä ja tämä kirjanpitomerkintä ”siirretään” maksun 

vastaanottajalle.149 Näin ollen virtuaalivaluutan kirjaus muodostuu vaihdon välineeksi. 

Vaihdon välineenä toimiva kirjauksen siirto ja kirjauksen ylläpito tapahtuvat suoraan 

lohkoketjussa verkon yli lähetettävillä viesteillä. 

 

Esimerkiksi bitcoin-virtuaalivaluutta on luonteensa vuoksi nähty sekä maksujärjestelmänä 

että omana valuuttana150. Bitcoin-virtuaalivaluutan pääominaisuutena on kuitenkin nähty 

sen synnyttämä luottamus ilman tarvetta keskitetylle hallinnolle.151  Tämä luottamus 

perustuu kuitenkin lohkoketjuteknologiaan yleisesti, eikä rajoitu ainoastaan bitcoiniin. 

Yleisemmin on tulkittu, että lohkoketjuun perustuva virtuaalivaluutta on digitaalinen 

varallisuuserä, joka luodaan ja jota ylläpidetään lohkoketjussa152. Virtuaalivaluutoista on 

 
145 Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 5. 
146 Burilov 2019 s. 150; Gamble 2017 s. 347; Houben – Snyers 2018 s. 49–51. 
147 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 12. 
148 Houben – Snyers 2018 s. 33. 
149 Kalbaugh 2016 s. 26; Roman 2016 s. 156. 
150 Hautamäki – Atallah – Koskikare 2019 s. 8. 
151 Huberman – Leshno – Moallemi 2017 s. 9. 
152 Ulyanava 2018 s. 3. 



 

esitetty, että ne perustuvat käytännössä aina lohkoketjuteknologiaan, riippumatta siitä 

muodostaako virtuaalivaluutta markkinoilla itsenäisesti arvoa vai perustuuko 

virtuaalivaluutan arvo mahdollisesti johonkin muuhun varallisuuserään.153 Tieteessä 

vakiintuneena näkemyksenä vaikuttaisi olevan, että virtuaalivarallisuudella viitataan 

yleisesti digitaalisiin varallisuuseriin, joiden arvo muodostuu itsenäisesti markkinoilla – arvo 

ei voi näin ollen muodostua jostakin jo olemassa olevasta varallisuuserästä. 

Virtuaalivaluutalla sen sijaan viitataan instrumenttiin, joka perustuu 

lohkoketjuteknologiaan, riippumatta siitä, miten virtuaalivaluutan arvo markkinoilla 

määräytyy. 

 

Virtuaalivaluutan oikeudellista asemaa on pohdittu laajalti kirjallisuudessa, mutta 

virtuaalivaluutan oikeudellisesta asemasta ei ole kansainvälistä yksimielisyyttä, vaikka 

esimerkiksi Euroopan unionin työryhmien toimesta on saavutettu jonkinlainen 

eurooppalainen yhteisymmärrys.154 Silti kansalliset oikeusjärjestelmät vaikuttavat 

kokonaisuuteen ja tulkintoihin merkittävästi. Kansallista tilannetta kuvaa hyvin se, että 

esimerkiksi tuloverolain näkökulmasta korkein hallinto-oikeus katsoi, että virtuaalivaluutan 

luovutuksessa on kysymys omaisuuden luovutuksesta. Keskusverolautakunta taas katsoi 

virtuaalivaluutan olevan arvonlisäverolain näkökulmasta maksuväline155. Virtuaalivaluutan 

tulkinnasta onkin esitetty, että virtuaalivaluutta voidaan joko asettaa jo olemassa oleviin 

oikeudellisiin konstruktioihin tai nähdä kokonaan uutena oikeudellisena konstruktiona. 

Kansainvälisesti nousevana tulkintana on pidetty sitä, että kysymys olisi kokonaan uudesta 

varallisuuserästä.156 

 

Virtuaalivaluuttaa ei ole jätetty kansallisesti vain oikeuskäytännön varaan, vaan siitä 

säädetään sekä EU-direktiivissä että kansallisen lain tasolla. Niin sanotussa viidennessä 

rahanpesudirektiivissä virtuaalivaluutan määritelmäksi on säädetty, että ”--

virtuaalivaluutoilla [tarkoitetaan]: 

[i] digitaalisia arvonkantajia157 [;] 

 
153 Hautamäki – Atallah – Koskikare 2019 s. 3 ja 7; Hazen 2019 s. 496. 
154 Bolotaeva – Stepanoval – Alekseeval 2019 s. 2; Roman 2016 s. 156–157. 
155 KHO 42:2019; KVL 34:2014. 
156 Bolotaeva – Stepanoval – Alekseeval 2019 s. 2–3. 
157 Termiä arvonkantaja ei ole nykyaikana käytetty muissa juridisissa tai tieteellisissä julkaisuissa, eikä se ole 
muuten vakiintunut termi. Direktiivin englanninkielisessä versiossa käytetään samassa yhteydessä termiä 
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[ii] jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia tai takaamia, [;] 

[iii] joita ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvälineeksi vahvistettuun valuuttaan [;] 

[iv] joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla [;] 

[v] jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdantavälineenä [;] ja  

[iv] joita voi siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti”.158 

 

Direktiivin lähtökohtana on se, että virtuaalivaluutta esiintyy digitaalisessa muodossa, sitä 

ei lasketa liikkeelle mikään julkisen tahon toimesta (suoraan tai välillisesti), eikä sillä ole 

samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla159. Edellytyksenä on lisäksi, että 

virtuaalivaluuttaa voi käyttää vaihdon välineenä sähköisesti. 

 

Direktiiviin perustuen Suomessa säädettiin laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019)160. 

Laissa säädettiin vastaavasti virtuaalivaluutan legaalimääritelmä, joka on osittain laajempi 

kuin viides rahapesudirektiivi olisi edellyttänyt. Säädöksen mukaan ”virtuaalivaluutalla 

[tarkoitetaan] digitaalisessa muodossa olevaa arvoa: 

a) jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole laillinen 

maksuväline; 

b) jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä; ja 

c) joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti”.161 

 

Käytännössä kansallisen lainsäädäntömme mukaan virtuaalivaluuttana162 pidetään myös 

pankkirahaa, koska pankkirahaa ei ole liikkellelaskettu keskuspankin tai viranomaisen 

toimesta eikä pankkiraha omaa juridisesti laillisen maksuvälineen asemaa. Oletettavasti 

 
digital representation of value. On tulkittava, että direktiivin käännöksessä olevalla ilmaisulla digitaalisilla 
arvonkantajilla viitataan vain siihen, että virtuaalivaluutta esiintyy ainoastaan digitaalisessa olomuodossa. 
158 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 3 artikla 18 kohta. 
159 On tulkittavissa, että säännöksessä rahan oikeudellisella asemalla viitataan myös pankkirahaan, eikä vain 
keskuspankkirahaan. Toisin sanoen virtuaalivaluutassa on kysymys sellaisesta vaihdon välineestä, jota ei 
tarvitse vastaanottaa maksusuorituksessa ilman eri sopimusta. 
160 HE 167/2018 s. 5–6. 
161 Laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019) 2 § 1 momentti 1 kohta. 
162 Kansallisen lainsäädännön legaalimääritelmän täyttävälle virtuaalivaluutalle syntyy myös muita 
oikeusvaikutuksia kuin vain nimenomaisen lainmukaiset velvoitteet. Verohallinto soveltaa kyseistä 
lainmukaista legaalimääritelmää virtuaalivaluutan verotuksessa. Tällä ei ole kuitenkaan tosiasiallista 
merkitystä pankkirahan osalta, koska veronkanto perustuu lainmukaiseen rahayksikköön (euro) ja 
pankkirahan vaihtosuhde on 1:1, minkä vuoksi pankkirahan vaihto (luovutus) muuhun varallisuuserään ei 
aiheuta veroseuraamusta. Ks. virtuaalivaluuttojen verotus (VH/5083/00.01.00/2019) kohta 1.1. 



 

lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut määritellä pankkirahaa juridisesti virtuaalivaluutaksi, 

mutta lainsanamuoto ei mahdollista tulkintaa, joka jättäisi pankkirahan 

virtuaalivaluuttakäsitteen ulkopuolelle163. 

 

Sekä lainsäädännössä että tieteellisessä kirjallisuudessa on pidetty selvänä, että 

virtuaalivaluutta esiintyy vain digitaalisessa muodossa. Vaikka lainsäädäntö tulkitsee 

virtuaalivaluutan laajentavasti, vain digitaalisessa muodossa olevaksi instrumentiksi, on 

puollettava tieteellisen tutkimuksen mukaista tulkintaa, että virtuaalivaluuttana pidetään 

vain lohkoketjuteknologiaan perustuvaa instrumenttia. Keskeisenä syynä tähän on se, että 

lohkoketjuteknologialla voidaan toteuttaa digitaalinen vaihdon väline ilman keskitettyä 

hallinnointia, mikä on myös virtuaalivaluutan perusperiaate164. Mikäli kysymys on 

sellaisesta maksuvälineestä, joka edellyttää keskitettyä hallinnointia, tulisi se tulkita muuksi 

vaihdon välineeksi kuin virtuaalivaluutaksi. Lisäksi sekä lainsäädännössä että tieteessä on 

tulkittu, että edellä mainitun digitaalisen esiintymisen ja lohkoketjuteknologiaan 

perustumisen lisäksi virtuaalivaluuttana toiminen edellyttää sitä, että virtuaalivaluuttaa 

voidaan käyttää digitaalisesti vaihdon välineenä. Tämä on tosin lohkoketjuteknologiaan 

sisältyvä peruslähtökohta, sillä lohkoketjussa suoritetut siirrot tapahtuvat sähköisesti. 

 

2.5.2 Lohkoketjuteknologia165 

 

Lohkoketjuteknologian ytimessä ovat hajautettu tietokanta (tilikirja), sitä ylläpitävät tahot 

(louhijat)166 sekä tietokannan käyttäjät. Lohkoketjupohjaiset virtuaalivaluutat saattavat erota 

 
163 Lain virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019) 2 § 1 momentti 1 kohdan mukaista määritelmää tulisi 
täsmentää tai pankkiraha tulisi säätää laillisen maksuvälineen asemaan, mikä poistaisi tulkinnallisen 
epäkohdan. Ei olisi kuitenkaan ongelmatonta säätää pankkirahaa laillisen maksuvälineen asemaan perustuen 
laillisen maksuvälineen aiempaan traditioon. Kuitenkin laillisen maksuvälineen i) oikeuspoliittiset tavoitteet, 
ii) käytännön vaihdannan näkökulmat, iii) nykyinen pankkirahan sääntely (mm. talletussuoja) ja iv) 
pankkirahan saama välillinen pakottavuus keskuspankkirahan välityksellä (pankkiraha on vaadittaessa 
vaihdettavissa keskuspankkirahaksi), eivät aseta estettä sille, että pankkirahasta säädettäisiin laillinen 
maksuväline. Pankkirahan laillisen maksuvälineen asema saattaisi kuitenkin poikkeustilanteessa muodostua 
ongelmalliseksi, mikäli maksun vastaanottajalla ei olisi pankkitiliä tai maksusuorituksen mukainen 
rahasumma tarvittaisiin käyttöön välittömästi maksusuorituksen jälkeen. 
164 Mikäli teknologinen kehitys myöhemmin mahdollistaisi muun teknisen toteutustavan virtuaalivaluutalle, 
olisi virtuaalivaluutan määritelmää tarkasteltava kyseisenä ajankohtana uudelleen. 
165 Luvun tarkoituksena ei ole tyhjentävästi käsitellä lohkoketjuteknologiaa, vaan avata 
lohkoketjuteknologian pääpiirteitä virtuaalivaluutan näkökulmasta. 
166 Ylläpitäjistä käytetään usein termiä louhija, mikäli virtuaalivaluutan ”ylläpidon” seurauksena syntyy uutta 
virtuaalivaluuttaa. Riippuen lohkoketjun toimintaperiaatteista, se ei aina välttämättä edellytä louhintaa ja sen 
vuoksi voitaisiin käyttää termiä ylläpitäjä. 
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toisistaan monilta osin, mutta ne nojaavat usein samoihin pääperiaatteisiin, joita ovat 

luottamus, hajautus ja ei-keskitetty hallinto. Lohkoketjun ytimessä olevalla hajautetulla 

tietokannalla (tilikirja) tarkoitetaan sitä, että tilikirjan sisältö on jaettu saman sisältöisenä 

tietoverkon yli kaikille verkkoa ylläpitäville osapuolille (louhijat)167. Lohkoketjun hajautettu 

tilikirja pitää sisällään kaikki verkon yli tehdyt transaktiotoimet eli lohkoketjussa ei voi 

tapahtua relevantteja siirtotoimia osapuolten välillä, ellei niitä kirjata lohkoketjuun. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella lohkoketjun osapuolena toimivalla louhijalla 

on kirjattuna koko lohkoketjun tietokannan sisältö, aina ensimmäisestä kirjauksesta 

alkaen.168 Lohkoketjun osalta puhutaan tyypillisesti arvon kirjaamisesta tai vastaavasta 

kirjaustoimenpiteestä, mutta lohkoketjun tilikirjan sisältöä ei ole rajattu169. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että lohkoketjua voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen tai 

sovellukseen. 

 

Lohkoketjun (hajautetun) tilikirjan ylläpito tapahtuu vertaisverkon yli louhijoiden toimesta 

ja louhijoiden tehtävänä on validoida lohkoketjun tietokantaan kohdistuvat tietopyynnöt, 

kuten tietokannan osoitteesta X tapahtuva lukuarvon siirto osoitteeseen Y170. Louhijat eivät 

suorita tehtäväänsä vain hyvästä tahdosta, vaan he saavat tehdystä työstä palkkion. 

Virtuaalivaluuttojen osalta tämä vastine on lohkoketjun siirtotransaktion komissio ja/tai muu 

palkkio. Esimerkiksi bitcoin-virtuaalivaluutassa palkkio koostuu sekä uudesta lohkon 

luomisesta (louhiminen) että transaktiosta syntyvästä korvauksesta.171 Lohkoketjun 

louhijoiden määrä vaikuttaa merkittävästi lohkoketjun luotettavuuteen, koska lohkoketjun 

luotettavuus syntyy tilikirjan hajautuksen tasosta.172 Lohkoketjun hajautuksen toinen 

reunaehto on se, ettei yhdellä taholla saa olla hallinnassa 50 %:a suurempaa osaa verkon 

ylläpidosta – verkkojen validointiprosesseissa on myös eroja.173 Mikäli jollakin taholla olisi 

hallussa verkosta 50 % tai enemmän, niin kyse ei enää olisi hajautetusta järjestelmästä, vaan 

tosiasiallisesti jollakin taholla olisi päätäntävalta tilikirjan sisällöstä. 

 

 
167 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 6; Houben – Snyers 2018 s. 15; Howden 2015 s. 747. 
168 Hazen 2019 s. 496–497. 
169 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 7 
170 Dwyer 2015 s. 84; Ulyanava 2018 s. 1–2. 
171 Dwyer 2015 s. 83; Houben – Snyers 2018 s. 25–26; Howden 2015 s. 748; Huberman – Leshno – 
Moallemi 2017 s. 9; Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 84 
172 Huberman – Leshno – Moallemi 2017 s. 5. 
173 Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 87. 



 

Hajautuksella on lohkoketjuteknologissa ratkaiseva asema. Lohkoketjuteknologian avulla 

ratkaistiin niin sanottu kahdenkertaisen kulutuksen ongelma (Double Spend Problem). Tällä 

tarkoitetaan sitä, että lohkoketjuun onnistuneesti kirjattua merkintää ei voida käyttää 

kahdesti maksusuorituksessa.174 Normaalisti tämänkaltainen kahdenkertaisen kulutuksen 

ongelma ratkaistaan keskitetyllä hallinnolla, esimerkiksi pankilla175. Pankki ylläpitää 

tilikirjaa annettujen siirtopyyntöjen mukaisesti ja varmistaa, ettei henkilö voi kuluttaa samaa 

kirjanpitomerkinnän mukaista määrää uudelleen sen siirryttyä maksusuorituksen 

vastaanottajalle. Koska lohkoketjussa ei ole keskitettyä hallinnointia ja/tai valvontaa, 

muodostuu tilanteessa ilman lohkoketjun validointimekanismia aito väärinkäytönriski. 

Louhijat validoivat verkolle, että tilikirjan muutoksentekijällä on oikeus muuttaa tietoa 

pyydetyllä tavalla176. Käytännössä on nähty, että lohkoketjuteknologian mukainen validointi 

tekee tarpeettomaksi sellaiset kolmannet osapuolet, jotka toimivat järjestelmän hallinnoijana 

ja/tai ylläpitäjänä, millä on nähty olevan kustannussäästöä lisäävä vaikutus177. 

 

Lohkoketjuteknologian kirjanpitomerkintöjen siirron ydin perustuu niin kutsuttuun julkisen 

avaimen infrastruktuuriin (Public Key Infrastructure). Käytännössä tällä viitataan sekä 

julkiseen että yksityiseen avaimeen, jotka ovat aina kytkettyjä toisiinsa ja joista molempia 

tarvitaan kirjanpitomerkintöjen suorittamiseksi luotettavalla tavalla. Julkisella avaimella 

osoitetaan se tilikirjauksen paikka, jossa nimenomaisen henkilön/tilin kirjanpitomerkinnät 

ovat kirjattuna. Lisäksi lohkoketjuun liittyy niin sanottu yksityinen avain, jolla annetaan 

oikeus muuttaa julkisen avaimen kirjanpitomerkintöjä. Lohkoketjujen yhteydessä puhutaan 

usein myös lompakoista, joita voidaan yksinkertaistetusti kuvata julkisen avaimen mukaisen 

arvon käyttöliittymäksi.178 Lohkoketjun julkista avainta voidaan verrata pankkitiliin, sillä 

erotuksella, että kuka tahansa, joka tietää pankkitilin tilinumeron ei voi kysyä pankkitilin 

talletusten määrää/arvoa. Vastaavasti yksityistä avainta voidaan verrata 

verkkopankkitunnuksiin. Eräs lohkoketjuteknologian tärkeä ominaisuus on siis 

yksityisavaimella tehtävä salaus. On kuitenkin huomattava, että virtuaalivaluutoissa voidaan 

käyttää myös erilaisia salausmenetelmiä tai -tekniikoita, mutta edellä kuvattua mallia 

käyttävät tällä hetkellä tunnetuimmat virtuaalivaluutat. 

 
174 Hazen 2019 s. 496; Howden 2015 s. 748. 
175 Chiu – Koeppl 2019 s. 44–50. 
176 Hazen 2019 s. 497–498. 
177 Gamble 2017 s. 359; Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 79. 
178 Dwyer 2015 s. 84; Houben – Snyers 2018 s. 16–17. 
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Lohkoketjussa tapahtuva tiedonsiirto tapahtuu suoraan lohkoketjussa julkista ja yksityistä 

avainta hyödyntäen, mikäli salaus perustuu edellä mainittuun menetelmään. Näin ollen kun 

esimerkiksi maksusuorituksen tekijä haluaa suorittaa maksusuorituksen maksun 

vastaanottajalle, pyytää maksusuorituksen tekijä verkkoa siirtämään julkisen avaimen 

kirjauksen, joka vahvistetaan yksityisavaimella, kauppahintaa vastaavalla lukumäärällä ja 

siirtämään tämän lukumäärän maksun vastaanottajan julkiseen avaimeen.179 Lohkoketjun 

luonteesta johtuen maksun validointiin ei tarvita kolmatta osapuolta, ellei lohkoketjua ja/tai 

louhijoita voida katsoa osapuolten näkökulmasta kolmanneksi osapuoleksi180. Lohkoketjun 

tilikirja voi olla julkinen, kuten edellä on mainittu, tai se voi olla yksityinen (ei-julkinen).181 

Useat lohkoketjut tarjoavat kuitenkin pseudoanonymiteetin, joka tarkoittaa sitä, että 

kirjanpitokirjaukset ovat julkisia, mutta niitä ei voida suoraan yhdistää nimenomaiseen 

henkilöön182. Kuitenkin keräämällä tietoa esimerkiksi siitä, mihin henkilö on käyttänyt tai 

kenelle hän on siirtänyt varojaan, voidaan selvittää tilikirjausten käyttäjä ja/tai omistaja. 

Lohkoketjun käyttäjien anonymiteetti on yksi eniten huomiota saaneista kysymyksistä 

lohkoketjuteknologian ympärillä. Anonymiteetti ja pseudoanonymiteetti nähdään 

mahdollistaisivan rahanpesun ja/tai terrorismin rahoittamisen183. 

 

Käytännössä virtuaalivaluutan toiminnallisen ytimen luo lohkoketjuteknologia. Tämä 

teknologia mahdollistaa sen, että maksusuorituksen vastaanottaja voi luottaa 

vastaanottamansa kirjauksen ainutkertaisuuteen ja väärentämättömyyteen. Toisaalta, koska 

lohkoketjuteknologiassa ei ole varsinaista hallinnollista tahoa, tarkoittaa tämä myös sitä, että 

tehtyjä merkintöjä ei voida peräyttää, vaikka kyseessä olisi esimerkiksi virheellinen kirjaus. 

Lisäksi on selvää, että lohkoketjuteknologia ei itsessään luo virtuaalivaluutalle arvoa. 

Virtuaalivaluutan arvo muodostuu vasta markkinoilla, kun toinen osapuoli on valmis 

vastaanottamaan maksusuorituksena lohkoketjun kirjanpitomerkinnän ja luottaa sen 

tulevaan käypyyteen, arvoon sekä sen aitouteen (kahdenkertaisen kulutuksen ongelma, ks. 

edellä). 

 
179 Dwyer 2015 s. 84; Hazen 2019 s. 497; Houben – Snyers 2018 s. 17–18; Howden 2015 s. 747. 
180 Howden 2015 s. 750. 
181 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 6. 
182 Badmus 2019 s. 10. 
183 Houben – Snyers 2018 s. 53 



 

 

2.5.3 Virtuaalivaluutan mahdollisuudet ja haasteet 

 

Tieteessä on käyty paljon keskustelua virtuaalivaluutan mahdollisuuksista, mutta 

virtuaalivaluuttaan nähdään liittyvän myös monia haasteita. Kiistatonta on kuitenkin se, että 

virtuaalivaluutan avulla on ratkaistu kahdenkertaisen kulutuksen ongelma ilman keskitettyä 

hallintoa. Lisäksi virtuaalivaluutalla suoritettavien siirtojen nopeuden suhteessa perinteisiin 

maksutapoihin nähdään olevan eräs sen merkittävimmistä eduista.184 Erityisesti rajat 

ylittävissä maksuissa virtuaalivaluuttojen nopeus ja kustannustehokkuus on nostettu esiin185. 

Virtuaalivaluutan näkökulmasta ei ole merkitystä, missä maassa maksusuorituksen 

vastaanottaja sijaitsee. Toisaalta voidaan argumentoida, että virtuaalivaluutta ei tunne rajat 

ylittäviä maksusuorituksia. Virtuaalivaluutta suorittaa nimenomaisesti saman transaktion 

lohkoketjun sisällä riippumatta siitä, missä maassa maksun vastaanottaja sijaitsee tai asuu. 

Viime kädessä maksusuorituksesta tulee niin sanotusti rajat ylittävä vasta silloin, kun 

virtuaalivaluuttakirjaus vaihdetaan fiat-rahaksi kohdemaassa. Fiat-rahaksi vaihtaminen tosin 

edellyttää sitä, että kohdemaassa on virtuaalivaluuttapörssi tai muu taho, joka vaihtaa 

virtuaalivaluutan fiat-rahaksi. 

 

Virtuaalivaluutan edut ja ominaisuudet on joistakin näkökulmista nähty myös 

virtuaalivaluutan haasteina. Virtuaalivaluutan perusperiaatteena on pidetty tietokannan 

hajautusta. Tutkimuksissa on kuitenkin nostettu esiin, että mikäli lohkoketjua ei ole 

riittävästi hajautettu, voi siitä muodostua turvallisuusongelma186. Riittävä hajautus takaa 

nimenomaisesti sen, ettei virtuaalivaluutan kirjausta voida kuluttaa kahdesti. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalivaluutan tietokannan tulee olla turvattu riittävällä määrällä 

louhijoita. Toisin sanoen yksittäisellä louhijalla tai taholla ei saa olla liian merkittävää 

asemaa verkon päätöksenteossa187. Voidaan argumentoida, että mikäli lohkoketjua ei ole 

hajautettu, ei tilanne poikkeaisi olemasta olevasta pankkitilijärjestelmästä188. On kuitenkin 

 
184 Chiu – Koeppl 2019 s. 44–50; Badmus 2019 s. 9; He 2018 s. 14. 
185 He 2018 s. 14; Howden 2015 s. 750–751; Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 85. 
186 Hautamäki – Atallah – Koskikare 2019 s. 9–10; Huberman – Leshno – Moallemi 2017 s. 5; Korhonen – 
Ala-Ruona 2018 s. 87. 
187 Hautamäki – Atallah – Koskikare 2019 s. 9–10; Huberman – Leshno – Moallemi 2017 s. 5. 
188 Pankit ovat tosin pankkivalvonnan piirissä ja eroja on muiltakin osin paljon. Argumentilla tarkoitetaan 
eroa suhteessa keskitettyyn hallintoon, hajautettuun tilikirjaan ja muihin vastaavin asioihin, jotka ovat 
katsottu olevan virtuaalivaluutan nimenomaisia etuja. 
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huomattava, että oikeudellisesti maksuvälineenä pankkirahajärjestelmän perusperiaate 

poikkeaa virtuaalivaluutasta. Pankkirahajärjestelmä perustuu pankin velkaan ja 

velkasaamisella maksamiseen189, kun taas virtuaalivaluutan kirjaus ei itsessään sisällä 

oikeuksia virtuaalivaluutan liikkeelle laskijaan tai muuhun tahoon – ainakaan 

perustilanteessa. Lisäksi virtuaalivaluutan arvo muodostuu markkinoilla eli jokin taho 

markkinoilla haluaa vaihtaa fiat-rahaa virtuaalivaluutan kirjanpitomerkintään. 

 

Kahdenkertaisen kulutuksen torjumisen190 seurauksena virtuaalivaluutasta voi määrätä vain 

se taho, jolla on yksityisavain julkisen avaimen mukaiseen virtuaalivaluutan 

kirjanpitomerkintään191. David Gerardin mukaan tämä ominaisuus on myös 

virtuaalivaluutan heikkous. Tämä aiheuttaa sen, ettei virheellisiä transaktioita voida 

peräyttää.192 Tämä ominaisuus on nähty ongelmalliseksi esimerkiksi petostilanteessa tai 

yksityisavaimen kadotessa193. Toisaalta virtuaalivaluuttasiirron lopullisuuden nähdään 

kannustavan virtuaalivaluutan varkauksiin194. Vaikka virtuaalivaluuttojen siirrot ovat 

lähtökohtaisesti lopullisia ja maksuja ei voida peräyttää, tilanne ei ole uusi. Esimerkiksi 

käteisrahan katoaminen tai varkaus aiheuttaa varallisuuserän lopullisen siirtymisen. 

Varkaustilanteessa sekä virtuaalivaluutan että käteisrahan osalta voidaan kuitenkin käyttää 

samoja oikeussuojakeinoja. Sama koskee virheellistä siirtoa, jolloin voidaan vaatia 

esimerkiksi perusteettoman edun palautusta. On tosin totta, että taloudellinen riski on 

suurempi virtuaalivaluutan osalta, jos esimerkiksi varkaus- tai katoamisriskiä verrataan vain 

pieneen käteisrahasummaan. Harvoin, jos koskaan, henkilöllä on hallussa koko likvidiä 

 
189 Pankkirahassa on kysymys pankin ottamasta velasta yleisöltä sellaisella velkainstrumentilla, johon ei 
perusmuodossa sisälly eräpäivää, vaan pankkiraha on maksettava takaisin vaadittaessa. Lopulta ei ole 
merkitystä, millä tavoilla pankki velkaantuu. Pankilla on mahdollisuus luoda ”rahaa”, mutta sen tulee 
kuitenkin täyttää vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyn mukaiset vaatimukset ja lisäksi Finanssivalvonta 
valvoo pankkien toimintaa. Pankkien rahan luonti perustuu käytännössä pankkien uloslainaukseen. Pankkien 
velkaantuminen, joko perinteisemmässä muodossa velkakirjalla, tai pankkirahalla, voisi kuitenkin rapauttaa 
yhteiskunnan luottamuksen pankkirahaan, mikäli pankki voisi mielivaltaisesti velkaantua. Pankkiraha on 
kuitenkin turvattu talletussuojalla, joten edellä mainittua ongelmaa ei oletettavasti syntyisi. 
190 Voidaankin katsoa, että virtuaalivaluutan suojelu kahdenkertaiselta kulutukselta on lopulta rinnastettavissa 
siihen, että valtio pyrkii lainsäädännöllä ja muilla tavoin suojaamaan rahan väärentämättömyyttä sekä muilta 
rikoksilta (varkaus). 
191 Yksityisavaimella toteutettu suojaus voidaan toki purkaa, mutta siitä aiheutuu merkittäviä kustannuksia. 
On esitetty, että salauksen purkaminen olisi mahdollista kvanttitietokoneilla. Mikäli kvanttitietokoneita olisi 
laajasti käytössä, olisivat myös monet muut salaustekniikat murrettavissa ja ongelma olisi laajempi kuin vain 
virtuaalivaluuttaa koskeva. Tosin salauksen murtaminen on kannattavaa vasta, kun virtuaalivaluutta omaa 
merkittävän arvon. Yhtäältä kvanttitietokoneiden myötä olisi mahdollista kehittää kvanttisalausalgoritmeja ja 
kvanttiavaimia. 
192 Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 88; Roman 2016 s. 161. 
193 Badmus 2019 s. 9; Burilov 2019 s. 150; Huberman – Leshno – Moallemi 2017 s. 36; Takala 2015 s. 1. 
194 Roman 2016 s. 161–163. 



 

varallisuutta käteisrahana. Toisaalta vastaavasti voidaan argumentoida, että harvoin koko 

virtuaalivaluuttaomaisuutta hallinnoidaan vain yhden ”tilin” (julkisen avaimen) kautta. 

 

Yleisimmäksi virtuaalivaluutan haasteeksi on nähty virtuaalivaluuttojen voimakas 

arvonvaihtelu195. Arvonvaihtelu aiheuttaa riskin varallisuuserän arvon menetyksestä. Mikäli 

kuitenkin virtuaalivaluuttaa käytettäisiin vain vaihdon välineenä ja varallisuutta ei olisi 

tarkoitus säilyttää virtuaalivaluutassa, ei arvonvaihtelusta välttämättä aiheutuisi suurempaa 

ongelmaa. Tämä tosin edellyttäisi, että virtuaalivaluutta olisi nopeasti vaihdettavissa 

johonkin toiseen varallisuuserään ja vastaavasti virtuaalivaluuttaa tulisi pystyä hankkimaan 

nopeasti196. Tämä tarkoittaisi tosiasiallisesti sitä, että virtuaalivaluutta ei tällöin palvelisi 

varsinaisena vaihdon välineenä, vaan pelkästään maksujärjestelmän ominaisuudessa. 

Toisaalta Dell'Erba ja Baselin pankkivalvontakomitea ovat nimenomaisesti esittäneet, että 

virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu on sellainen ominaisuus, että se tekee virtuaalivaluutoista 

huonon ja/tai epäluotettavan vaihdon välineen197. Oletettavasti sekä Dell'Erban että Baselin 

pankkivalvontakomitean tarkastelu lähtee siitä oletuksesta, että virtuaalivaluutta toimisi 

nimenomaisesti maksu- tai vaihdantavälineenä, jolloin varallisuutta säilytettäisiin ainakin 

jonkin verran virtuaalivaluutassa ja tällöin arvonvaihtelu muodostuu ongelmallisemmaksi. 

 

Virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelun syyksi on esitetty yleisesti sitä, että virtuaalivaluutat 

ovat vielä kehittymätön ja standardisoimaton instrumentti198. Bullmannin, Klemmin ja 

Pinnan mukaan virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu johtuu siitä, ettei virtuaalivaluutan 

kirjanpitomerkintä velvoita virtuaalivaluutan liikkeelle laskijaa tai anna kirjanpitomerkinnän 

haltijalle oikeutta esittää vaihtovaatimusta virtuaalivaluutan liikkeelle laskijaa kohtaan199. 

Virtuaalivaluutan arvo määräytyy vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan periaatteen 

mukaan. Bullmannin, Klemmin ja Pinnan esittämä lausuma vaikuttaisi viittaavaan siihen, 

että pankkiraha velvoittaa pankkeja samaan tapaan kuin seteliraha velvoitti keskuspankkia 

metallikantaisen rahajärjestelmän aikana. Nyt kun virtuaalivaluutta on luonut ikään kuin 

 
195 Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 3; Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 7; Dell'Erba 2019 s. 4; 
Hazen 2019 s. 498; Roman 2016 s. 160–161; Takala 2015 s. 2. 
196 Baselin pankkivalvontakomitea esittää pankeille yhtenä riskinä sen, ettei virtuaalivaluutta välttämättä ole 
likvidiä, minkä seurauksena pankki voisi menettää varojaan. Ks. Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 10. 
197 Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 3; Dell'Erba 2019 s. 4. 
198 Baselin pankkivalvontakomitea 2019 s. 9. 
199 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 7. 
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oman laskentayksikön, johon ei sisälly velvoitteita tai oikeuksia, ja jonka arvo määräytyy 

kysynnän ja tarjonnan periaatteen mukaisesti, syntyy tästä arvonvaihtelua. 

 

Virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelua on pyritty ratkaisemaan, koska se on muodostunut 

virtuaalivaluuttojen laajemman käyttöönoton kannalta ongelmaksi. Erityisesti digitaaliset 

keskuspankkirahahankkeet (CBDC-hankkeet) ovat nostaneet esiin ajatuksen niin sanotuista 

vakausvaluutoista (stablecoin)200. Vakausvaluutoille ei ole yksiselitteistä määritelmää, 

mutta niiden ensisijainen tavoite on pyrkiä pitämään virtuaalivaluutan arvo vakaana ja 

ratkaista arvonvaihtelua koskeva ongelma201. Suuren yleisön tietoisuuteen vakausvaluutat 

tulivat, kun Facebook kertoi libra-kehityshankkeestaan202. Libran tarkoituksena on toimia 

globaalina maksuvälineenä, joka tekisi maksamisesta yhtä helppoa ja edullista kuin 

tekstiviestin lähettäminen toiselle puolelle maapalloa on203. 

 

Vakausvaluuttoja, kuten perinteisempiä virtuaalivaluuttoja, voidaan toteuttaa usealla eri 

tavalla. Vakausvaluutan kirjanpitomerkintä voi sisältää esimerkiksi suoran kohde-etuuden 

tai vaatimukseen perustuvan kohde-etuuden204. Vakausvaluuttojen arvo voisi siten olla 

sidottu esimerkiksi fiat-valuuttaan tai muuhun varallisuuserään kuten kultaan.205 

Vakausvaluuttojen arvon tulisi pysyä vakaana suhteessa valittuun varallisuuserään206. 

Dell'Erba on kuitenkin esittänyt, että vielä ei ole saatavissa riittävästi näyttöä siitä, että 

vakausvaluutat ratkaisisivat arvonvaihtelua koskevat haasteet, kuten spekulatiiviset 

hyökkäykset. Dell'Erban mukaan kaikissa vakausvaluutoissa on ongelmansa.207 Houbenin ja 

Snyersin mukaan vakausvaluutat voivat tulla laajemmin käyttöön, mikäli ne turvaavat 

ostovoiman kansallista rahayksikköä paremmin208. Historian valossa näyttää kuitenkin siltä, 

että elinkeinoelämän sopimuksissa ostovoiman arvoa pyrittiin suojaamaan vain harvoin – on 

toki korostettava, että tämä on ollut pääsääntö kahden kansallisen (kaupallisen) 

sopimusosapuolen välillä209. Pikemminkin vakausvaluutan mukaiseen vaihdon välineeseen 

 
200 Ibid s. 8. 
201 Dell'Erba 2019 s. 5; Houben – Snyers 2020 s. 34–36. 
202 Houben – Snyers 2020 s. 33. 
203 Ibid s. 39. 
204 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 10; Houben – Snyers 2020 s. 35–36. 
205 He 2018 s. 14; Spithoven 2019 s. 390. 
206 Dell'Erba 2019 s. 7. 
207 Ibid s. 46. 
208 Houben – Snyers 2020 s. 42. 
209 Ks. ELKA:n arkistoaineisto. 



 

voitaisiin siirtyä, mikäli siitä tulisi kansainvälisesti yleisesti käytetty maksutapa. Dell'Erba 

on lausunut osin samalla tavalla, että suuret yritysjätit mahdollisesti ottaisivat 

tulevaisuudessa käyttöön vakausvaluuttojen mukaiset maksujärjestelmät210. Houbenin ja 

Snyersin mukaan tämänkaltainen siirtyminen pois perinteisistä maksujärjestelmistä ja 

rahavarannoista voi aiheuttaa rahapoliittisen vallan yksityistymisen211. Esitetty huoli ei ole 

uusi. Samankaltaisia lausumia esitettiin, kun pankkirahasta tuli aidosti yhteiskunnassa 

toimiva maksuväline212. Voidaankin tulkita, että rahapoliittinen valta on jo yksityistynyt, 

ainakin osittain. Suurempi haaste muodostuu siitä, jos maksujärjestelmät eivät ole 

kenenkään keskitetyssä hallinnassa, jolloin säädöksillä ei voida tehokkaasti ohjata kyseisten 

maksujärjestelmien toimintaa. 

 

Myöskään virtuaalivaluuttaa koskevat oikeudelliset kysymykset eivät ole suoraviivaisia. 

Erityisesti verotukseen kytkeytyvät kysymykset ovat moniulotteisia, koska eri säädöksissä 

virtuaalivaluuttaa voidaan kohdella eri tavoin213. Esimerkiksi kansallisesti 

arvonlisäverolaissa virtuaalivaluutat tulkitaan maksuvälineeksi, kun tuloverotuksessa 

virtuaalivaluutoissa on sen sijaan kysymys omaisuuden luovutuksesta214. Virtuaalivaluutan 

arvonvaihtelu aiheuttaa näin ollen veroseuraamuksen, mikäli virtuaalivaluutan 

kirjanpitomerkinnän arvo muuttuu sen hankinta- ja luovutushetken välillä.  

 

Virtuaalivaluutan anonymiteettiä koskeva kysymys on aiheuttanut suoria 

lainsäädäntötoimia. Virtuaalivaluutan anonymiteettiä tai joidenkin virtuaalivaluuttojen 

tarjoamaa pseudoanonymiteettiä on pidetty yhtenä virtuaalivaluutan etuna215. Anonymiteetti 

on kuitenkin rahoitusmarkkinoilla ei-toivottu ilmiö, koska se mahdollistaa rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamiseen liittyvät toimet216. Niin sanotussa viidennessä 

rahanpesudirektiivissä esitetään nimenomaisesti virtuaalivaluutan anonymiteetin olevan se 

syy, jonka vuoksi virtuaalivaluuttaan tulee kohdistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

 
210 Dell'Erba 2019 s. 38. 
211 Houben – Snyers 2020 s. 42. 
212 Ks. esim. SK 47/1986 s. 13, KKD. 
213 Roman 2016 s. 163. 
214 KHO 42:2019; KVL 34:2014. 
215 Badmus 2019 s. 10; He 2018 s. 14; Howden 2015 s. 751–752. 
216 Badmus 2019 s. 10; Houben – Snyers 2018 s. 53. 
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torjumista mahdollistavaa sääntelyä217. Oletettavasti sääntelyllä pyritään estämään myös 

niin sanottu vapaamatkustajaongelma esimerkiksi sellaisten rahavarojen osalta, jotka ovat 

virtuaalivaluutan kohde-etuutena. Mikäli kuitenkin tulkitaan, että virtuaalivaluutan 

rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat ongelmat nousevat nimenomaisesti 

virtuaalivaluutan anonymiteetistä tai pseudoanonymiteetistä, katson, että myös muita 

anonymiteetin mahdollistavia varallisuuseriä tulee säädellä samalla tavoin. Esimerkiksi 

kullan myynnin ja ostamisen osalta on säädetty lievemmät toimenpiteet, kun 

virtuaalivaluutan osalta. Useat käytössä olevat virtuaalivaluutat tarjoavat kuitenkin 

pseudoanonymiteetin, joka takaa tarvittaessa esimerkiksi kultaa paremman jäljitettävyyden. 

Virtuaalivaluuttojen avulla on toki mahdollista siirtää helpommin varallisuutta osapuolten 

välillä, virtuaalivaluutan sähköisen olemuksen vuoksi. Ei kuitenkaan ole ongelmatonta, että 

varallisuuseriä kohdellaan eri tavoin vain niiden olomuodon perusteella, jos niissä on 

muuten samat ongelmalliseksi katsottu ominaisuudet. 

 

Virtuaalivaluuttojen on sanottu haastavan finanssisektoria ja vastaavasti keskuspankkeja. 

Yleisesti voidaan sanoa, että virtuaalivaluutta luo kilpailua vaihdon välineitä koskevilla 

markkinoilla.218 Dong Hen mukaan keskuspankkien tulee virtuaalivaluuttojen vuoksi pyrkiä 

luomaan rahasta vakaampaa ja myös keskuspankkirahan tulisi soveltua paremmin 

käytettäväksi digitaalisilla alustoilla.219 Tämä on nostanut esiin kysymyksen digitaalisesta 

keskuspankkirahasta220. Esimerkiksi digitaalisen keskuspankkirahan etuna on pidetty 

maksujen ajantasaista selvitystä221. Dell'Erban mukaan digitaalinen keskuspankkiraha voisi 

tyydyttää sen tarpeen, jonka virtuaalivaluutat ovat nostaneet esille222. 

 

Virtuaalivaluuttojen tulevaisuudennäkymistä on esitetty useita tulkintoja vuosien saatossa. 

Virtuaalivaluuttojen keskinäiset erot aiheuttavat sen, ettei kaikkia virtuaalivaluuttoja 

kattavaa ja yksiselitteistä vastausta voida antaa. Bullmannin, Klemmin ja Pinnan mukaan 

 
217 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 
2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU johdanto-osan 9 kohta. 
218 He 2018 s. 14; Korhonen – Ala-Ruona 2018 s. 90. 
219 He 2018 s. 15–16. 
220 Suomessa digitaalisesta keskuspankkirahasta on kirjoitettu muun muassa Suomen Pankin toimesta sekä 
Kaiston ja Terämaan artikkelissa. Ks. Kaisto – Terämaa 2019. 
221 Dell'Erba 2019 s. 42. 
222 Ibid s. 43. 



 

virtuaalivaluutta voisi lyödä läpi epävakailla rahamarkkinoilla, jossa luottamus 

maksujärjestelmään ja/tai rahaan on heikkoa223. On toki kiistatonta, että rajat ylittävissä 

maksuissa virtuaalivaluutta tarjoaa merkittävän edun suhteessa olemassa oleviin ratkaisuihin 

sekä kustannusten että nopeuden suhteen. Virtuaalivaluuttoihin liittyy kuitenkin vielä paljon 

haasteita ja selvitettäviä kysymyksiä. On selvää, että virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu on 

yksi merkittävimmistä ongelmakohdista. Anonymiteettia koskevat kysymykset voivat myös 

muodostua haastaviksi, vaikka onkin selvää, ettei se estä virtuaalivaluutan käyttöä, toisin 

kuin virtuaalivaluutan arvonvaihtelu. Lisäksi virtuaalivaluutan tarjoama siirron lopullisuus 

on aiheuttanut huolta. Näkemykseni mukaan tämä ongelma on kuitenkin ratkaistavissa 

intervention mahdollistavalla keskitetyllä hallinnolla tai valvonnalla. Virtuaalivaluutoilta 

voitaisiin edellyttää ylikansalliseen valvontaelimeen liittymistä, jolle mahdollistettaisiin 

interventio-oikeus kirjanpitomerkintöihin. Näin ollen ylikansallisella valvontaelimellä olisi 

mahdollisuus muuttaa kirjanpitomerkintöjä erityisen korkeilla perustein, kuten oikeuden 

päätöksellä. Mikäli kirjanpitomerkintöjä muutettaisiin ilman asianmukaista perustetta, 

syntyisi tästä ylikansalliselle valvontaelimelle vahingonkorvausvelvollisuus. Edellä esitetty 

luonnollisesti edellyttäisi virtuaalivaluutan pseudoanonyymisyyttä, jotta siirtotoimia 

voitaisiin yhteiskunnassa yleisesti valvoa.  

 
223 Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 47. 

56 



57 
 

3. Klassisen jalometallirahan aikakausi 

3.1 Johdanto – markka: siunaus vai kirous? 
 

Suomi sai oman rahanyksikkönsä keisari Aleksanteri II:n ilmoituksella 4. huhtikuuta 1860. 

Ilmoituksella Suomelle annettiin oma rahayksikkö (markka), joka jakautui sataan osaan. 

Markan sadasosan nimi oli penni. Markan arvoksi määrättiin neljäsosa Venäjän 

hopearuplasta. Sen lisäksi, että Suomen markan arvo oli neljänneksen ruplasta, se myös 

painoi neljänneksen hopearuplasta. Ilmoituksessa määrättiin myös siitä, että markka oli 

laillinen maksuväline224. Rahakappaleiden vastaanottovelvollisuutta rajoitettiin osin 

yksityisten keskuudessa, mutta niin sanotuissa hallinnollisissa maksuissa rahakappaleet 

olivat laajasti käypiä. Suomen Pankilla oli oikeus lyöttää metallirahaa225 ja laskea liikkeelle 

seteleitä226.227 Muutaman kuukauden kuluttua keisarin ilmoituksesta keskuspankille 

annettiin uudella asetuksella oikeus liikkeelle laskea useampia eri nimellisarvon omaavia 

rahakappaleita. Säädöksessä annettiin myös nimenomainen oikeus lyöttää hopearahaa, 

mutta se ei saanut tässä vaiheessa merkitystä.228 Se miksi Suomelle annettiin emämaan 

rahayksiköstä (ruplasta) poikkeava rahayksikkö, on monen tapahtuman summa. 

 

Ruotsin ja Venäjän solmittua Haminan rauhan vuonna 1809 syntyi Suomen 

suuriruhtinaskunta. Suomessa otettiin uuden emämaan rahayksikön mukainen raha käyttöön, 

koska se nähtiin poliittisesti ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Lisäksi argumenttina 

 
224 Ilmoituksessa viitattiin siihen, että markkaa (rahayksikkö) piti käyttää maksusuorituksissa. Ilmoituksesta on 
tulkittavissa, että markka oli laillinen maksuväline sekä yksityisliikkeissä että kruunun maksuissa eli ts. 
julkisen vallan maksuissa. Ilmoituksessa 7/4.4.1860 2 §:ssä säädettiin nimenomaisesti ”[t]ätä raha-yksikköä 
pitää Suuriruhtinaanmaassa käytettävän -- niinkuin siitä erikseen tulee tarkemmin määrättäväksi”. 
Raha-asetuksessa 15/12.6.1860 4 §:ssä säädettiin ensimmäistä kertaa laillisesta maksuvälineestä: ”[s]iihen 
nähden, että hopea-paljous seitsemänkymmentäviiden, viidenkymmenen ja viidenkolmatta [25] pennin 
rahoista yllämainitulla tavalla on heidän nimenmukaista arvoansa vähempi, rajoitetaan sekä samain rahain, 
että myöskin ennen ulosannettavaksi myönnytetyn Suomen kuparirahan kelpaavaisuus sillä tavalla, ett'ei 
kukaan yksityinen kaupassa eli maksossa ole velvollinen niitä vastaan-ottamaan enemmän, kuin kymmenen 
markkaa, mutta tulli-ylöskannoissa ja muuten kruunun kassoissa ei saada niitä olla vastaan-ottamatta, vaikka 
kuinka paljon hyvänsä.”. Säännöksessä ei nimenomaisesti mainittu, että kyseessä oli laillisen maksuvälineen 
konstruktiota koskevasta rajoituksesta, mutta epäselvyyttä asiasta ei ole. Lain sanamuodon mukainen tulkinta 
rajoitti osaan maksuvälineisiin kohdistunutta vastaanottovelvollisuutta. Näin ollen tämän rajoituksen 
ulkopuolelle jääneet rahat on tulkittava omanneen vastaanottovelvollisuutta koskevan ominaisuuden (laillisen 
maksuvälineen statuksen).  
225 Metallirahakappaleiden nimellisarvot olivat 1, 5, 10 ja 20 penniä. 
226 Setelirahakappaleiden nimellisarvot olivat 1 ja 3 markkaa. 
227 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ilmoitus muutetusta raha-yksiköstä Suomen Suuriruhtinanmaalle 
7/4.4.1860. 
228 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus erinäisten hopearahan mynttäämisestä ja eräs-arvoisten 
seteli-rahain ulosantamisesta Suomen Suuriruhtinanmaalle 15/12.6.1860. 



 

ruplan eduksi lausuttiin sen perustuminen desimaalijärjestelmään. Eniten painoarvoa 

Suomen uuden rahan osalta annettiin rahan vakaudelle, riippumatta käytetyistä 

rahakappaleista. Nimenomaisesti porvaristoa kiinnosti kysymys Ruotsin rahan asemasta 

tulevaisuudessa.229 Haminan rauhan solmimisen yhteydessä Ruotsin kanssa solmittiin 

kauppasopimus, joka käytännössä teki Ruotsista Suomen suurimman kauppakumppanin 

aina 1840-luvulle asti. Vaikka kauppa oli Suomen sodan vuoksi rajoittunut, se elpyi 

uudelleen Haminan rauhan jälkeen.230 Oli ilmeistä, että Ruotsin rahan käypyys kiinnosti 

porvaristoa, koska Ruotsi oli Suomen merkittävä kauppakumppani ja kauppasopimus 

vahvisti Ruotsin asemaa entisestään. 

 

Heinosen mukaan Ruotsin rahan liikkeestä poistaminen Suomessa oli yksi Venäjän 

tärkeimpiä poliittisia tavoitteita231. Ruotsin rahan liikkeestä poistamiseksi tehtiin useita 

yrityksiä 1800-luvun alkupuolella232. Muun muassa Suomen Pankin tehtäväksi annettiin 

maksuvälineiden yhdenmukaistaminen, jonka tavoitteena oli, että uudet maksuvälineet 

syrjäyttäisivät Ruotsin rahakappaleet Suomessa.233 

 

Suomen suuriruhtinaskunnassa oltiin ensisijaisesti kiinnostuneita vakaasta rahasta, jota 

myös Venäjällä tavoiteltiin. Venäjän valtioneuvos Mihail Speranski suunnitteli jo 1800-

luvun alussa rahaolojen uudistamista, johon kuului rahajärjestelmän sitominen hopeaan. 

Kuitenkin Napoleonin hyökättyä Venäjälle rahaolojen uudistaminen siirtyi 

tulevaisuuteen.234 Näin ollen Suomessa ja myös Venäjällä virallisena rahana oli aiempi 

paperirupla. 

 

Ruotsin raha säilytti itsepintaisesti asemansa Suomen suuriruhtinaskunnan maksuvälineenä. 

Järvisen mukaan Pohjanmaalla 1830-luvulla Ruotsin raha oli faktisesti yleinen vaihdon 

väline ja ruplia hankittiin lähinnä verojen maksutarkoituksessa235. Myöhemmin tehdyissä 

 
229 Heinonen 2018 s. 62–63; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 78–83. 
230 Järvinen 1902 s. 170; Kaukovalta 1936 s. 129–130; Voionmaa 1924 s. 131–132. 
231 Heinonen 2018 s. 63–65. 
232 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 165–169. 
233 Heinonen 2018 s. 36 ja 44. 
234 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 166–167. 
235 Järvinen 1902 s. 161–162. 
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muissa tutkimuksissa Ruotsin rahan aseman on nähty johtuneen useasta tekijästä236. On 

varsin selvää, että Suomen suuriruhtinaskunnan ja Ruotsin kauppasopimus sekä 

tosiasiallinen kaupankäynti on ollut yksi merkittävä syy Ruotsin rahan asemaan. Yleinen 

tottumus ja luottamus ovat varmasti myös vaikuttaneet rahan käyttöön, kuten Heinonen sekä 

Kuusterä ja Tarkka toteavat.  

 

Venäjä ei ollut saanut toteutettua tavoitettaan siitä, että rupla olisi Suomessa ainoa käypä 

raha. Koska aiemmat toimet olivat olleet riittämättömiä Ruotsin rahan syrjäyttämiseksi, 

ryhdyttiin nyt aiempaa tehokkaampiin toimiin. Emämaan tahtotila raharealisaatiosta 

lausuttiin keisarillisessa julistuksessa 28.3.1840. Venäjällä oli jo tuolloin siirrytty 

hopeakantaan, mutta Suomen suuriruhtinaskunnan ollessa itsenäinen finanssivaltio, tuli 

Suomen hankkia itse hopeavarat raharealisaatiota varten. Suomen varojen hankintaa helpotti 

Ruotsin aiempi raharealisaatio, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että Ruotsin raha voitiin nyt 

vaadittaessa vaihtaa hopeaan. Vaihtamalla Suomessa liikkeessä olleet ruotsalaiset rahat 

hopeaan, voitiin hankkia tarvittavat hopeavarat Suomen raharealisaatioon. Ruotsalaisten 

rahojen hankkiminen yleisöltä oli mahdollista toteuttaa, mikäli tarjottiin hyvää 

vaihtokurssia.237 

 

Toimenpiteisiin Ruotsin rahan liikkeelläolon poistamiseksi ryhdyttiin nopeasti ja saman 

vuoden toukokuussa kiellettiin ulkomaisen rahan maahantuonti, jolla pyrittiin Ruotsin rahan 

määrän vähentämiseen. Suomen Pankille annettiin nimenomaisesti oikeus lunastaa Ruotsin 

rahaa vaihtajille edullisin ehdoin. Raharealisaatio saatiin pääosin suoritettua vuoden 1842 

loppuun mennessä, mutta kokonaisuudessaan se saatiin päätökseen vasta vuoden 1850 

aikana. Raharealisaation yhteydessä Suomen Pankin setelit vaihdettiin uusiin seteleihin ja 

setelirahan hopeakatevaatimukseksi asetettiin 7/15. Suomen ja Venäjän rahaoloja on 

rahareformin jälkeisenä aikana kuvattu hyviksi ja vakaiksi.238 Raharealisaation yhtenä 

julkilausuttuna tavoitteena oli vakaiden rahaolojen saaminen Suomeen, mutta merkittävänä 

vaikuttimena oli ruplan käyttöönoton edistäminen. Myös liike-elämän toimijoiden 

 
236 Ks. Heinonen 2018 s. 65–66 ja Kuusterä – Tarkka 2011 s. 170–172. 
237 Heinonen 2018 s. 68; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 188–190. 
238 Nevanlinna 1907 s. 22–23; Nevanlinna 1924 s. 145–146; Pipping 1961 s. 192–224; Schybergson 1914 s. 
81–85 ja 95; Suviranta 1961 s. 179. 



 

näkökulmasta vakaa rahan arvon oli tavoiteltavaa, koska se edisti taloudellista aktiivisuutta 

ja edisti talouden parempaa ennustettavuutta. 

 

Raharealisaation yhteydessä Suomen Pankin ohjesääntöä muutettiin siten, että sen 5 §:ssä 

säädettiin seuraavasti: ”[p]ankin pitää myös, varojensa mukaan, sisään vaihtaa kaikkia 

muutoin Keisarikunnassa ulosannettuja ja käypiä raha- ja setelilajia niin myös ulkomaan 

kulta- ja hopearahaa, sen kurssin mukaan, mikä jokaisessa eri tapauksessa määrätään ja 

yleisölle julistetaan”.239 Näin ollen emämaan setelirahat tuli Suomen Pankin toimesta 

lunastaa hopealla. 

 

Vakaa rahaolojen tila säilyi kuitenkin vain lyhyen ajan. Krimin sodan sytyttyä vuonna 1853, 

Venäjä vähensi seteleiden lunastamista hopealla ja lopulta Venäjä tosiasiallisesti lopetti 

setelien lunastamisen240 vuonna 1856. Tämä johtui siitä, että Venäjän valtionpankki oli 

asettanut Venäjän hallitukselle merkittävästi varoja käytettäväksi, minkä seurauksena se ei 

kyennyt jatkamaan setelien lunastamista. Tosiasiallisesti kysymys oli siitä, että setelirahasta 

oli siirrytty paperirahaan241. Koska Venäjän setelit olivat laillisia maksuvälineitä ja näin 

ollen lunastettavissa myös Suomessa, jouduttiin tilanteeseen, jossa Suomen Pankki joutui 

luopumaan omien setelien lunastamisesta hopealla. Oli vaarana, että venäläiset olisivat 

lunastaneet setelinsä metallirahaksi Suomessa. Tämän seurauksesta Suomen Pankin 

hopeavarannot olisivat huvenneet nopeasti.242 Tätä pyrittiin välttämään kaikin keinoin, 

koska Suomen suuriruhtinaskunta oli talouden osalta itsenäinen toimia (finanssivaltio). 

Suomen Pankilla oli riittävät varat itse liikkeelle laskemiensa seteleiden lunastamiseksi, 

mutta Venäjän aiheuttamaa ylimääräistä kuormaa se ei olisi kestänyt243. Valinneita rahaoloja 

 
239 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Johtosääntö Suomen Pankille ja sen alaisille Vaihtokonttoreille 
18.11.1840. 
240 Kirjallisuudessa esitetään asiasta kaksi toisistaan hieman eriävää näkökulmaa. Toisen näkökulman 
mukaan setelirahan lunastaminen lopetettiin Venäjällä vähitellen, kun taas toisen näkökulman mukaan 
setelirahojen lunastaminen lopetettiin yhdellä päätöksellä. Pipping katsoi, että setelien lunastus lopetettiin 
vähitellen siten, että se tosiasiallisesti loppui vuonna 1856. Tässä tutkimuksessa asiaan ei perehdytä 
tarkemmin, koska asialla ei ole tutkimuksen kannalta varsinaista merkitystä. Ks. tulkinnat esim. Pipping 1961 
s. 277 ja Suviranta 1961 s. 179–180. Ks. Suomen setelien lunastuksen päättämisestä esim. Nevanlinna 1907 
s. 36 ja Nevanlinna 1924 s. 146. 
241 Aikakaudella setelirahalla viitattiin rahaan, joka voitiin vaihtaa metallirahaksi. Paperirahalla tarkoitettiin 
sellaista rahaa, jonka arvon vakuutena ei ollut metallirahaa ja sitä ei näin ollen voitu vaihtaa sellaiseksi 
rahaksi, jolla itsessään oli arvoa – substanssiarvo. 
242 Meinander 1963 s. 19–22; Nevanlinna 1907 s. 36; Nevanlinna 1924 s. 146; Pipping 1961 s. 261, 262 ja 
277–280; Suviranta 1961 s. 179 ja 180. 
243 Schybergson 1914 s. 120. 
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ei helpottanut vuoden 1856 ja 1857 katovuodet sekä vuonna 1857 syntynyt finanssikriisi, 

joka vaikutti ruplan kurssiin (kuvio 2).244 

 

Vallitsevissa olosuhteissa ja erityisesti finanssikriisin seurauksena jouduttiin tilanteeseen, 

jossa hopearahan substanssiarvo nousi yli rahakappaleen nimellisarvon. Tämä muutti 

rahamarkkinoita nopeasti ja Venäjän hopearaha poistui markkinoilta Greshamin lain245 

mukaisesti. Hopearaha kannatti ennemmin sulattaa ja myydä jalometallimarkkinoilla, kuin 

käyttää rahana. Rahakappaleita oli tämän vuoksi vain vähän liikkeellä ja sen seurauksena 

kaupankäynti oli niin vaikeaa, että eräät yrittäjät laskivat liikkeelle omia 

rahakorvikkeitaan.246 Tästä syntyi ongelma, ettei kauppaa voitu käydä käteisrahalla. 

Ongelma oli vastaava kuin ennen käteisrahajärjestelmien käyttöönottoa, eikä vaihtokauppa 

ollut käytännöllistä. 

 

Krimin sodalla oli myös laajemmin vaikutusta yhteiskunnallisiin oloihin. Venäjän hävittyä 

Krimin sodan ja siitä seuranneen kriisin myötä Venäjällä ryhdyttiin ajamaan 

yhteiskuntaolojen uudistusta. Aleksanteri II aloitti 1850-luvulla Suomessa mittavan 

uudistusohjelman, jonka tavoitteena oli muun muassa kaupan ja merenkulun edistäminen 

sekä teollisuuden ja kulkuneuvojen kehittäminen. Teollisuutta oli ollut jo aiemmin 

pienemmässä mittakaavassa ja hallitus pyrki edistämään sitä myöntämällä edullista lainaa 

aktiivisille liikemiehille.247 

 

Kekkosen mukaan Suomen ulkomaankaupan käänteentekevä hetki ajoittuu noin 1850-

luvulle, jolloin kansainvälisten markkinoiden kysyntä nousee niin merkittävästi, että se 

ulottuu jopa syrjäisen Suomen vientimarkkinoihin248. Taloudellisen muutoksen seurauksena 

oltiin siirtymässä omavaraistaloudesta vaihdantatalouteen.249 On varsin selvää, että 

taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen edellytti investointeja, joita varten oli tarpeellista 

 
244 Nevanlinna 1907 s. 41–42; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 234. 
245 Greshamin lailla tarkoitetaan sitä, että huonompiarvoisella rahakappaleella on taipumus syrjäyttää 
liikkeestä parempiarvoinen rahakappale. Ks. Tarkka 1993 s. 65–66. 
246 Heinonen 2018 s. 80–83; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 236. 
247 Kaukovalta 1936 s. 131–134; Kekkonen 1987a s. 44–46 ja 79. 
248 Kekkonen 1987a s. 41–44. 
249 Heikkinen – Hoffman 1982 s. 55; Soininen 1982 s. 27–51. 



 

saada ulkomaista luottoa. Tähän kytkeytyy välittömästi tarve hyvään ulkomaiseen 

luottokelpoisuuteen sekä välillisesti ulkomaisten luotonantajien luottamuksen luominen 

niihin rahaoloihin, joissa velallinen toimii. Tämä voitiin saavuttaa vakaalla rahalla tai 

ainakin sellaisella rahajärjestelmällä, jota muut kauppakumppanit käyttivät. Vakaat rahaolot 

hyödyttivät yleisesti yhteiskuntaa, mutta erityisesti sillä oli vaikutusta liikemiesten 

taloudelliseen toimintaan, koska lainojen ulkomaisten lainojen avulla he pystyivät 

laajentamaan toimintaansa. 

 

Senaattori Fabian Langenskiöld otti esiin ongelmallisen rahatilanteen ja Suomen senaatti 

ehdotti vuonna 1859, että Venäjän setelit kävisivät Suomessa nimellisarvon sijasta niiden 

todellisen kurssiarvon mukaan, minkä tarkoituksena oli helpottaa silloista rahakriisiä. 

Muutoksen seurauksena Suomessa olisi voitu palata hopeakantaan, vaikka paperiruplan 

kurssiarvo olisi alentunut entisestään. Perimmäisenä ongelma oli se, että Venäjän raha oli 

Suomessa laillisen maksuvälineen asemassa. Muutosta halusivat nimenomaisesti Suomen 

merkittävimmät yrittäjät ja Suomen Pankin johtokunta. Ehdotus kuitenkin hylättiin ja sen 

vastustajaksi mainittiin kenraalikuvernöörin apulainen Rokassovskij250, joka hoiti 

tosiasiallisesti virkaa, kun viranhaltija oli muissa tehtävissä. Yhtenä vasta-argumenttina 

muutokselle lausuttiin, että se saattoi heikentää Venäjän ruplan ulkoista arvoa.251 Vaikuttaa 

siltä, että Rokassovskij näki hankkeen Suomen suuriruhtinaskunnan omasta rahasta riskinä 

Venäjän yhtenäisyyden näkökulmasta. 

 

Tilanteessa voidaan nähdä, että Venäjän hallitusvalta vastusti muutosta, mikä johtui sen 

pelosta Venäjän rahan arvoa kohtaan, ja vastaavasti Suomessa pyrittiin helpottamaan 

suomalaisen elinkeinoelämän tilannetta. Erityisesti yrittäjien aktiivisuus rahamuutoksen 

taustalla ei ollut yllättävää, koska ulkomaisen lainan saanti ja kaupankäynti edellyttivät 

vakaata rahanarvoa sekä yhtäältä vakaa rahanarvo loi luottamusta kansalaisten keskuudessa. 

On epävarmaa, olisiko ruplan valuuttakurssi laskenut entisestään Suomen ehdottaman 

 
250 Vapaaherra Platon Ivanovitš Rokassovskija pidettiin Suomeen erityisen positiivisesti suhtautuvana. Hänen 
sanotaan suhtautuneen myötämielisesti sellaisten kieltojen purkamiseen, jotka hän koki turhiksi, kuten 
vuonna 1850 annettuun suomenkielisen kirjallisuuden kieltoon. Myöhempänä ajankohtana hänen sanotaan 
suhtautuneen varauksellisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka olisivat voineet ajaa Suomen kauemmaksi 
emämaastaan. Ks. Luntinen 2001. 
251 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 236–237; Nevanlinna 1907 s. 57–60; Nevanlinna 1924 s. 146–147; Pipping 
1928 s. 33–39; Pipping 1961 s. 323–324 ja 335–340. 
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muutoksen seurauksena, koska se ei tuolloinkaan nauttinut markkinoiden luottamusta, kuten 

kuviosta 2 voi havaita. Toisaalta on epäselvää, minkälaiset valtapoliittiset syyt vaikuttivat 

taustalla. Säädösmuutoksen vastustuksesta huolimatta Suomelle annettiin käskykirje, jonka 

nojalla Suomen tuli laatia ehdotus siitä, että Suomella olisi käytössä oma pienempi 

rahayksikkö252. 

 

Kuvio 2. Ruplan ja markan valuuttakurssin muutos Hampurin hopeamarkassa tammikuusta 

1857 maaliskuuhun 1866. Lähde Autio 1992b ja Björkqvist 1968. 

 

 

Ongelmat, joita yhteiskunnassa kohdattiin paperirahajärjestelmän aikana – epävakaiden 

rahaolojen lisäksi – olivat vaihtorahan puute ja korkea rahayksikkö. Vaikka vaihtorahan 

puute oli ilmeistä, voidaan vaihtorahaa koskenut argumentti ainakin osin kyseenalaistaa, 

koska ennen markan antamista harjoitettiin velkakauppaa nimenomaan siksi, ettei 

vaihtorahaa ollut.253 Schybergsonin mukaan Langenskiöld oli myös ehdottanut 

vaihtoehtoista tapaa rahapulan ratkaisemiseksi254. Lisäksi väite korkeasta rahayksiköstä 

vaikuttaa osittain teennäiseltä. Pippingin mukaan oli epäselvää, mistä väite rahayksikön 

suuruudesta syntyi ja perustuiko se faktoihin vai ei.255 Näyttää siltä, että sekä vaihtorahan 

 
252 Ibid. 
253 Rasila 1982b s. 90; Schybergson 1914 s. 104. 
254 Schybergson 1914 s. 104 ja 138–139. 
255 Pipping 1961 s. 335. 
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puutetta että korkeaa rahayksikköä käytettiin argumentteina, kun pyrittiin ajamaan 

rahauudistusta läpi. Vaihtoehtoisia ratkaisutapoja olisi ollut ja niitä jopa ehdotettiin 

rahauudistuksen yhteydessä. 

 

Kuusterän mukaan Suomen tavoite hopearahajärjestelmään palaamisesta koettiin 

emämaassa separatistisena256. Kuusterän näkemys on yhtenevä myös Rokassovskijin 

esittämien argumenttien kanssa. Kuitenkin Suomelle annettiin lopulta oma rahayksikkö, 

jotta tilanne saatiin ainakin väliaikaisesti rauhoitettua257. Venäjällä oli tarkoitus palata 

hopearahajärjestelmään, mutta suunnitelmat kariutuivat yhä uudelleen ja uudelleen258. Kun 

Venäjä antoi Suomelle oman rahayksikön, joka oli sidottu emämaan rahayksikköön, 

Venäjälle jäi edelleen rahapoliittinen valta. Venäjän raha oli käypää laajalti keisarikunnassa, 

siinä missä suuriruhtinaskunnan raha oli käypää vain sen autonomisen hallinnon alueella. 

Toisaalta kun Venäjällä oli tarkoitus siirtyä hopearahajärjestelmään, olisi ollut 

valtapoliittisesti ongelmallista, että emämaan autonominen hallinto siirtyi ennen emämaata 

hopearahajärjestelmään. 

 

On merkittävää, että Suomelle annettiin oma rahayksikkö, mutta edelleenkin Suomessa 

vallitsi sama ongelma: raha ei ollut sidottu hopeakantaan. Rahan sitomista hopeaan oli 

edellytetty, jotta yhteiskunta- ja talousoloja voitiin kehittää. Käytännössä kysymys oli 

ulkomaisesta luottokelpoisuudesta ja siitä, ettei ulkomaisten lainojen nettomääräinen arvo 

vaihtelisi. Tämä edisti ensisijaisesti liikemiesluokan etuja ja myös finanssivaltion taloutta. 

Hopearahan luomaan vakauteen uskottiin raharealisaation jälkeisen kokemuksen vuoksi. 

Venäjän ruplan arvo oli edelleen alle Hampurin hopeamarkan parikurssin. Parikurssissa 

tapahtui muutoksia myös hieman parempaan suuntaan, mutta lopullista ratkaisua ja vakautta 

ruplasidonnaisuus ei antanut (ks. kuvio 2).259 Kuten Vesanen onkin jälkeenpäin katsonut, 

Suomen markan merkitys oli tässä vaiheessa lähinnä symbolinen260. Markka oli juridisesti 

kytketty hopearuplan arvoon, mutta koska hopearuplia ei tosiasiallisesti ollut liikkeellä, eikä 

niitä voitu laskea liikkeelle johtuen emämaan rahaoloista ja niiden välittömästä yhteydestä 

 
256 Kuusterä 1997 s. 288. 
257 Ibid. 
258 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 226 ja 228–232. 
259 Björkqvist 1968 s. 264–271; Schybergson 1914 s. 137–138. 
260 Vesanen 1973b s. 217–218. 
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Suomeen, oli Suomessa voimassa paperirahajärjestelmä. Näin ollen myös asetuksen säännös 

hopearahan lyöttämisestä jäi kuolleeksi kirjaimeksi. 

 

3.2 Hopeamarkka 

3.2.1 Oikeudellinen raha hopeakantaisessa rahajärjestelmässä  

 

Suomi sai oman hopeamarkkansa vuonna 1865, jolloin Suomen rahajärjestelmä kytkettiin 

sekä käytännössä että juridisesti hopeaan. Asetuksessa säädettiin hopearahojen 

nimellisarvosta261 ja niiden metallipitoisuuksista262. Hopeinen pääraha oli laillinen 

maksuväline263. Pieniä pennin tai kopeekan metallirahoja ei tarvinnut maksuissa 

vastaanottaa enempää kuin yhteensä 10 markkaa maksusuoritusta kohden264. On 

huomattavaa, että vaihtorahojen vastaanottovelvollisuus oli säädetty voimaan siihen 

määrään asti, joka vastasi nimellisarvoltaan pienimmän päärahan arvoa. Tämän lisäksi 

Venäjän hopearupla tuli asetuksen nojalla lailliseksi maksuvälineeksi265. Niin sanotun 

rahajärjestelmän siirtymäajan puitteissa eli 13. maaliskuuta 1866 asti Suomen Pankin 

liikkeelle laskemat setelit tuli hyväksyä maksuissa (laillisena maksuvälineenä)266. 

 

 
261 Metallirahoja olivat Suomen markan kolikot suuruudeltaan yksi ja kaksi markkaa sekä pennin kolikot 
suuruudeltaan 25, 50 ja 75 penniä. Venäjän ruplasta säädettiin, että yhden ruplan sekä 5, 10, 15, 20, 25 ja 50 
kopeekan suuruiset metallirahat olivat Suomessa laillisia maksuvälineitä. 
262 Metallirahojen jalometallipitoisuuden yksikköinä käytetään asetuksessa solotnikaa ja dolia. Solotnika (oik. 
zolotnik, золотник) vastaa SI-järjestelmän mukaan painoltaan 4,26 grammaa ja doli vastaa solotnikan 96:tta 
osaa eli 0,04 grammaa. Raha-asetuksen mukaan yhden hopeamarkan hopeapitoisuus oli 4,492309573 g ja 
kuparipitoisuus oli 0,682831061 g. Yhden markan metallirahan sisältämän hopean markkina-arvo oli noin 
0,92 markkaa. Kuparin markkina-arvo oli niin alhainen, ettei sillä ole ollut merkittävää varallisuusarvoa. 
Kuviossa 5 (luku 3.3.5) on yksityiskohtaisemmin kuvattu hopearahan nimellisarvon suhdetta hopearahan 
substanssiarvoon markkinoilla. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metallirahan käytännöstä 
ainoana laillisesti kelpaavana rahana Suomessa 34/8.11.1865; Korsakoff 1836 s. VI–VII. 
263 Raha-asetus 34/8.11.1865 2 § "--yllämainitut rahalajit hopeasta ja vaskesta [kuparista] olevan laillisesti 
asetettuna makson välikappaleena maassa. Kuitenkin on, mitä tulee hopearahaan -- ja vaskirahaan --, jonka 
tähden elköön ketään yksityistä katsottako velvolliseksi yhdessä maksossa vastaan ottamaan sanottua 
hopearahaa-- ja vaskirahaa-- enemmältä kuin -- kymmenen markkaa--". 
264 Asetuksessa ei kuitenkaan velvoitettu yksityisiä vastaanottamaan yhdessä maksusuorituksessa 25, 50 ja 75 
pennin ja 5, 10, 15, 20 kopeekan kolikoita yli 10 markan arvosta. Asetuksessa mainitaan näiden kolikoiden 
kuuluvan 72 kokeen jälkeisiin kolikoihin. Rahamuseon tulkinnan mukaan ilmaus ”kokeen jälkeen” viittaa 
nykytermein pitoisuuteen. 
265 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metallirahan käytännöstä ainoana laillisesti kelpaavana 
rahana Suomessa 34/8.11.1865. 
266 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus Suomen pankin ulosantamien setelien kulkevaisuudesta 
metallirahan rinnalla, kunnes tämä raha on ennättänyt tulla levitetyksi yleiseen liikkeeseen 34/8.11.1865. 



 

Metallirahoja pidettiin säädösten nojalla Suomessa rahana. Päärahat kävivät 

rajoittamattomasti vaihdon välineenä, siinä missä vaihtorahojen osalta vastaanottoa oli 

rajoitettua. Metalliset päärahat lyötiin 1865–1877 välisenä aikana hopeasta. 

Rahajärjestelmän perustana olleen jalometallin kytkentä päärahan nimellisarvoon oli 

korostetun tärkeässä asemassa, mikä ilmenee aikakauden päärahan ulkoasusta. Päärahoihin 

oli lyöty se jalometallin määrä, joka vastasi rahakappaleen nimellisarvoa (kuva 1). 

  

Kuva 1. Yhden markan hopeamarkka (pääraha). Lähde Suomen kansallismuseo, 

rahakammio. 

 

Uuden rahajärjestelmän mukaiset rahat aiheuttivat kuitenkin hämmennystä, minkä vuoksi 

asiasta kirjoitettiin sanomalehdissä267. Setelirahan käypyydestä marraskuun 1866 jälkeen oli 

epäselvyyttä. Sanomalehtikirjoituksen mukaan setelirahoja tultiin kuitenkin käyttämään 

myös kyseisen ajankohdan jälkeen käypänä maksuvälineenä. Tämä johtui kirjoituksen 

mukaan setelirahojen käytön helppoudesta – rahaa oli helpompi kuljettaa – ja yhtäältä siitä 

luottamuksesta, jota Suomen Pankki nautti säädöksen nojalla. Setelirahat lunastettiin 

vaadittaessa päärahalla. Sama koski myös vaihtorahoja, sillä Suomen Pankki lunasti 

vaihtorahat vaadittaessa päärahalla.268 Vaihtorahoja voitiin ottaa vastaan yli sen määrän, 

josta asetuksessa säädettiin, mikäli yleisö luotti Suomen Pankkiin – samaa luottamusta tuli 

osoittaa setelirahoja vastaanotettaessa. 

 
267 Mm. Tähti 4/26.1.1866 s. 2–3 KKD. 
268 Tähti 4/26.1.1866 s. 2, KKD. 
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3.2.2 Teollisuuden ja liikenneinfrastruktuurin kehitys 

 

Aiempi merkantilistinen talouspolitiikka oli väistymässä, kun liberalistinen ideologia sai 

kaikupohjaa Suomessa. Tähän oli vaikuttanut myös Krimin sota ja sitä seurannut 

uudistusliike. Uudistusliikkeen tavoitteena oli liikenneyhteyksien ja teollisuuden 

kehittäminen.269 Vaikka murrosajankohtaa teollistumiselle on vaikea määrittää, Alhon 

mukaan sahateollisuuden osalta sen voidaan nähdä ajoittuvan 1860-luvun vaihteeseen.270 

 

Alhon mainitsemaan murrosajankohtaan ajoittuu sahaliikkeen rajoituksien poistaminen 

vuonna 1861, joka ei tosin tarkoittanut säännöstelyn loppumista kokonaisuudessaan. Lisäksi 

höyrysahojen perustamista koskeva kielto oli kumottu jo aiemmin vuonna 1857.271 

Kekkosen mukaan aiemmat sahausliikkeen rajoitukset perusteltiin sillä, että niillä estettiin 

metsän liikakäyttöä, mutta faktisesti rajoitukset palvelivat ensisijaisesti rautaruukkien 

omistajien tarpeita.272 Yrjänä lausuu osin samansuuntaisesti, että kruunu olisi mahdollisesti 

pyrkinyt säästämään metsiä rautaruukeille, vaikka varsinaista intressiristiriitaa saha- ja 

rautateollisuuden välillä ei ollut273. 

 

Höyrysahojen perustamiskiellon poistaminen edellytti myös teknistä kehitystä. Alhon 

mukaan teollisuudessa höyrykoneita ryhdyttiin käyttämään noin vuonna 1845, mutta niiden 

läpilyönti tapahtui vasta 1860-luvulla274. Uudet innovaatiot eivät tosin itsessään edistäneet 

teollisuuden tai muiden alojen toimintaa, vaan se edellytti markkinoilta taloudellista kykyä 

hankkia uutta teknologiaa sekä myös henkistä valmiutta uusiin toimintatapoihin. Hyvänä 

esimerkkinä on Soinisen mainitsema maatalous, jolla oli tekniset edellytykset apuvälineisiin 

jo 1860-luvulla, vaikka aitoa taloudellista mahdollisuutta ja tarvittavaa henkistä valmiutta ei 

ollut275. 

 
269 Kaukovalta 1936 s. 131–134; Kekkonen 1987a s. 44–46 ja 79; Voionmaa 1924 s. 133–135. 
270 Alho 1949 s. 49–50. 
271 Alho 1949 s. 52; Pihkala 1969 s. 32. 
272 Kekkonen 1987a s. 89–91. 
273 Yrjänä 2012 s 80–81. 
274 Alho 1949 s. 52–53. 
275 Soininen 1982 s. 27. 



 

 

Höyrysahat olivat kuitenkin tulleet jäädäkseen. Puutavaramarkkinoilla alkoi tapahtua 1860-

luvulla, kun Englanti alensi tuontitullia. Rasilan mukaan uusi tilanne puutavaramarkkinoilla 

näyttäytyi Suomessa lähes rajattomana mahdollisuutena.276 Englannista oli muodostumassa 

Suomelle tärkeä kauppakumppani277. Teknologinen muutos antoi Suomelle kilpailukykyisen 

tuotannon ja suomalaisen yhteiskunnan sekä maailman tapahtumat mahdollistivat 

puutavaratuotannon ja -markkinoiden laajentumisen. 

 

1860-luvun alkupuolella kaupankäynti kotimaassa ja ulkomailla ei ollut täysin 

ongelmatonta. Haasteena olivat kehittymättömät liikenneolot, mikä teki tavaroiden 

kuljettamisesta hidasta ja kallista. Kuljetuksia saatettiin joutua purkamaan ja lastaamaan 

useaan otteeseen. Tällä oli suora vaikutus kuljetuskustannusten nousuun, mikä välittömästi 

näkyi lopputuotteen hinnassa. Teollisuuden kilpailukyvyn ja näin ollen kasvun 

edellytyksenä oli liikenneolojen kehittyminen. Liikenneolojen kehittymättömyys oli 

tunnistettu ongelmaksi jo ennen 1860-lukua teollisuuskomiteassa.278 Suomen 

liikenneolosuhteiden kehittyminen ja näin ollen kuljetuskustannusten aleneminen on 

Kekkosen mukaan yksi niistä syistä, jonka vuoksi Englannista tuli Suomelle tärkeä 

puutavaran vientimaa.279 

 

Sahausliikkeen kasvulla oli yhteiskunnassa myös laajempaa vaikutusta. Sahausliikkeiden 

raaka-aineen (tukkien) tarve kasvoi sitä mukaan kuin puutavaran kysyntä markkinoilla 

kasvoi. Aiemmin talonpojat hakkasivat metsää itse ja myivät tukit sahalle. Kun tämä 

toimintamalli ei enää riittänyt tyydyttämään sahateollisuuden kasvavaa tukkien tarvetta, 

ryhtyivät sahausliikkeet ostamaan niin sanottua pystymetsää. Sahaliikkeet palkkasivat 

työmiehiä kaatamaan metsää ja talonpojille maksettiin pelkästään sen perusteella, että he 

omistivat raaka-aineen. Talonpojille oli uutta, että he saivat rahaa työtä tekemättä. Tästä 

aiheutui metsämarkkinoilla kauppahintojen epäsuhtaa, sillä talonpoikien ymmärrys raaka-

aineen käyvästä arvosta oli alkuvaiheessa heikkoa (ts. kysymys oli epäsymmetrinen 

informaation tilanteesta). Soinisen mukaan uusi markkinatilanne hyödytti myös tilatonta 

 
276 Kekkonen 1987a s. 89; Pihkala 1969 s. 35; Rasila 1982b s. 100 
277 Järvinen 1902 s. 170. 
278 Alho 1949 s. 50–51, 182–183 ja 185–187; Kaukovalta 1936 s. 80–84. 
279 Kekkonen 1987a s. 89. 
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väestöä uusien työmahdollisuuksien kautta, vaikka talonpojat alkoivatkin vaatia torppareilta 

laajempia oikeuksia metsään metsäkaupan seurauksena.280 Rahalle alkoi olla yhteiskunnassa 

laajemmin käyttöä ja niin talonpojat kuin tilaton väestö saivat nyt aiemmasta poiketen 

rahavaroja käyttöönsä. 

 

Teollinen kasvu ja laajentuminen eivät kuitenkaan olleet mahdollisia ilman pääomia. 

Suomen luotto-olot olivat varsin kehittymättömät. Alhon mukaan ulkomaista luottoa 

tarvittiin Suomessa. Esimerkiksi ulkomaankauppa edellytti ulkomaista luottoa. Rasilan 

näkemyksen mukaan sahateollisuus ei tarvinnut luottoa siinä määrin – sahateollisuuden 

laiteinvestointien vaatima pääoma oli varsin vähäistä –, että vallinneet luotto-olot olisivat 

haitanneet sen toimintaa. Alhon mukaan sahateollisuus taas tarvitsi pääomia, ei tosin 

laiteinvestointien vuoksi, vaan siksi, että sahateollisuuden edellyttämät rakennukset nostivat 

pääoman tarvetta.281 On kuitenkin selvää, että liiketoiminnan kasvattaminen on edellyttänyt 

pääomia, vaikka laitteistoinvestoinnit olisivat olleet maltillisia. Vakaat rahaolot olivat 

edellytyksenä ulkomaiselle luotolle, mutta se toi myös kansallisesti sellaista 

ennustettavuutta, että luottoa voitiin maltillisin riskein hankkia. Talonpoikien ja työväen 

osalta rahan vakaudella tuskin oli kuitenkaan merkitystä, vaikka heidän varansa yhtäläisesti 

joko nauttivat tai kärsivät vallitsevista olosuhteista. 

 

3.2.3 Sinnikäs taistelu vakaan rahan puolesta 

 

Suomessa oli voimassa oma rahayksikkö (markka). Oma rahayksikkö saatiin eräänlaisena 

kompromissiratkaisuna, kun Suomen suuriruhtinaskunnassa pyrittiin palauttamaan 

hopeakantainen rahajärjestelmä. Tavoitteen taustalla vaikutti aiempi hyvä kokemus 

hopearahajärjestelmän vakaudesta ja toisaalta yrittäjien sekä Suomen Pankin johtokunnan 

vaatimus vakaan rahan palauttamisesta.282 

 

Suomessa ei ollut unohdettu vakaata rahaa, vaan asia nousi uudelleen esiin melko nopeasti 

siitä, kun Suomen suuriruhtinaskunta oli saanut oman rahayksikkönsä. 

 
280 Soininen 1982 s. 47–51. 
281 Alho 1949 s. 201–207; Rasila 1982a s. 23. 
282 Ks. taustaa on yksityiskohtaisemmin käsitelty luvussa 3.1. 



 

Hypoteekkiyhdistyksen ja yksityisen liikepankin perustamista käsitellyt komitea otti asian 

esiin jo vuonna 1861. Henrik Borgström (nuorempi)283 ehdotti kenraalikuvernööri Bergille, 

että sopimusvelvoitteet, jotka oli sovittu täytettävän hopeassa, tulisi täyttää nimenomaisesti 

hopealla, ei muilla maksuvälineillä. Borgströmin esittämän ajatuksen tavoitteena oli, että 

ulkomailta hopea-arvoista lainaa otettaessa kurssivaihteluriski poistuisi.284 Borgströmin 

(nuorempi) henkilökohtaisena tavoitteena oli pääoman saatavuuden helpottaminen, hänen 

tutkimukselliset ja taloudelliset intressit sekä perhetaustat huomioiden285. 

 

Borgströmin esittämä näkemys tuntuu osittain ristiriitaiselta, koska Suomen 

suuriruhtinaskunnassa oli voimassa asetus hopearahoista ja niiden käypyydestä.286 Näin 

ollen voimassa ollut laintila näyttäisi vastanneen Borgströmin ehdotusta. Toisaalta 

Wilhelmssonin mukaan Suomen suuriruhtinaskunnassa noudatettiin sopimusvapauden 

periaatetta, joten osapuolet olisivat voineet vapaasti sopia käytettävästä maksuvälineestä287. 

Ongelmaksi muodostui se, että Venäjän raha oli Suomessa edelleen käypä maksuväline. 

Hopea-arvosta sopiminen olisi tarkoittanut sopimuksen arvosta sopimista, ei 

maksuvälineestä tai faktisesti hinnasta sopimista. Borgströmin ehdotus tarkoitti toisin 

sanoen sitä, että Venäjän setelirupla olisi lakannut olemasta käypä maksuväline 

Suomessa288. 

 

Langenskiöld jatkoi neuvotteluja hopearahajärjestelmään palaamisesta Venäjän kanssa ja 

esitti Pietarissa Borgströmin ehdotuksen. Finanssikomitea piti muutosta ongelmallisena 

erityisesti sen vuoksi, että setelirupla ei olisi ollut enää käypä maksuväline kiinteään 

vaihtokurssiin. Lisäksi lausuttiin, että muutos voisi aiheuttaa epäluottamusta ruplaa 

kohtaan.289 Emämaassa oli käytössä samat argumentit, kuin Suomen markan antamisen 

 
283 Henrik Borgström (nuorempi) oli talous- ja oikeustieteilijä. Hän oli perustamassa Suomen 
hypoteekkiyhdistystä ja sittemmin 1862 Suomen Yhdyspankkia. Borgströmin tieteelliset tutkimukset 
kohdistuivat hypoteekkiyhdistykseen (kiinnitysluottolaitos) ja liikepankkeihin. Hänen näkemyksensä mukaan 
taloudellinen aktiviteetti oli vähäistä, mikäli pääomien saatavuus oli heikkoa. Lisäksi Borgströmin isä Henrik 
Borgström (vanhempi) oli yksi maan merkittäviä talousvaikuttajia ja kauppahuoneen omistajia. Ks. Vihola 
2/2003. 
284 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 238; Pipping 1928 s. 52. 
285 Ks. alaviite 283. 
286 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus erinäisten hopearahan mynttäämisestä ja eräs-arvoisten 
seteli-rahain ulosantamisesta Suomen Suuriruhtinanmaalle 15/12.6.1860. 
287 Wilhelmsson 1978 s. 19–21. 
288 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 238. 
289 Ibid s. 238. 
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yhteydessä. Tämä ei ollut ihme, koska aiemmat argumentit oli lausuttu vain muutamaa 

vuotta aiemmin ja sen taustalla vaikutti emämaan pelko siitä, että suuriruhtinaskunta 

eriytyisi sen emämaasta. Asetelma oli identtinen aiempaan ja koska emämaan hallinnossa ei 

ollut tapahtunut muutosta, ei emämaan (sen toimijoiden) näkemys eronnut aiemmasta. 

 

Suomessa julkisen mielipiteen merkitys politiikassa alkoi kasvaa. Tätä osittain kuvastaa niin 

sanottu Borgströmin adressi, joka toimitettiin keisarille anomuksena hopeakantaan 

palaamisesta. Venäjällä ei ollut totuttu tämänkaltaiseen toimintaan. Vaikka adressi vietiin 

Venäjälle vaikutusvaltaisen delegaation toimesta, ei delegaatiota otettu virallisesti vastaan. 

Vastustuksesta huolimatta Langenskiöld jatkoi ponnisteluja hopeakantaisen 

rahajärjestelmän hyväksi.290 

 

Uusi rahareformiehdotus lähetettiin Venäjälle keväällä 1862, jolloin tilanne Venäjällä oli 

muuttunut. Kenraalikuvernööriksi oli nimitetty Rokassovskij291, jolta Langenskiöld oli 

saanut eräänlaisen hiljaisen hyväksynnän hopeakantaiselle rahajärjestelmälle. Rokassovskij 

oli antanut lupauksen olla vastustamatta uutta esitystä. Lisäksi Venäjälle oli nimitetty uusi 

finanssiministeri Mihail Reutern, joka itse kannatti hopearahajärjestelmää. Langenskiöld sai 

periaatteellisen luvan rahareformille heinäkuussa 1862, mutta virallisesti asiasta oli tarkoitus 

päättää 1.9.1863.292 Reuternin ajatuksena oli tuolloin, että Venäjällä ja Suomen 

suuriruhtinaskunnassa otettaisiin käyttöön hopeakantainen rahajärjestelmä. Tällöin myös 

poistui aiemmat haasteet siitä, että emämaan ja suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmän 

eriytyisivät. 

 

Tilanne kuitenkin muuttui merkittävästi Puolan kapinan aiheuttaman pörssipaniikin vuoksi. 

Venäjän setelirahojen arvo laski293 ja lopulta 5. marraskuuta 1863 Venäjällä jouduttiin 

luopumaan lopullisesti suunnitellusta hopeakannan palauttamisesta.294 Suomi oli saanut 

ehdollisen luvan hopeakannan käyttöönottoon. Suomessa voitiin ottaa käyttöön 

hopeakantainen rahajärjestelmä, kun tarvittavat varat rahareformia varten oli hankittu. 

 
290 Ibid s. 239. 
291 Toimi aiemmin kenraalikuvernöörin apulaisena, vaikka tosiasiallisesti hoiti kyseisiä virkatehtäviä. 
292 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 242–243. 
293 Ks. kuvio 2 luvussa 3.1. 
294 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 288–232 ja 244; Schybergson 1914 s. 154–155. 



 

Pääomamarkkinat olivat kuitenkin kiristyneet, eikä tilannetta helpottanut ruplan kurssin 

lasku. Tarvittavat varat saatiin lopulta hankittua vuonna 1864, jonka jälkeen hopeareformi 

voitiin saattaa päätökseen.295 

 

3.2.4 Muutoksen syyt 

 

Ajatus hopearahareformista oli peräisin 1850-luvun lopulta, Krimin sodan jälkeiseltä ajalta, 

jolloin Suomi sai ensivaiheessa oman rahayksikön. Oma rahayksikkö oli kuitenkin 

ratkaisuna symbolinen.296 Suomen markan alkuvuosista alkaen hopearahareformi haluttiin 

saattaa päätökseen. Alhon mukaan paperirahakantaisen rahajärjestelmän tuoma epävakaus 

näkyi sekä taloudellisessa toiminnassa että yrittäjyyden haasteina297. Yleisesti epävakaat 

rahaolot vaikuttivat yhteiskuntaan sekä yrittelijäisyyteen – tulevaisuuden näkymät olivat 

epävakaat ja ennustettavuus heikkoa. 

 

Vaikka 1860-luvulla oltiin siirtymässä omavaraistaloudesta kohti vaihdantataloutta, ei 

vaatimus hopearahareformiin tullut suurelta yleisöltä. Teollisen ja taloudellisen aktiviteetin 

kasvu tarjosi monelle mahdollisuuden palkkatyöhön, jonka seurauksena rahavarallisuutta oli 

aiempaa enemmän.298 Tästä huolimatta näille henkilöille, jotka olivat nyt tulleet 

rahatalouden piiriin ei todennäköisesti ollut välitöntä merkitystä rahan ulkomaisella arvolla, 

vaan oletettavasti heidän huomionsa kiinnittyi rahan kansalliseen käypyyteen. 

 

Varsinaisen aloitteen rahaolojen uudelleen järjestämiseen 1860-luvun alussa teki Henrik 

Borgströmin (nuorempi). Aloite perustui komitean ehdotukseen, joka käsitteli 

hypoteekkiyhdistyksen ja yksityisen liikepankkien perustamista. Ehdotuksen sisältö oli, että 

sopimusvelvoite, joka oli määrätty täytettäväksi hopea-arvosta, voitaisiin täyttää hopea-

arvon mukaan299. Ongelmaksi muodostui se, että rahasäädökset määräsivät maksuvälineistä, 

jotka tuli vaihdannassa vastaanottaa, ellei toisesta maksuvälineestä ollut sovittu. Vaikka 

hopeasta maksuvälineenä olisi sovittu, niin tästä huolimatta rahayksikkö muodosti 

 
295 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 243–244 
296 Käsitelty yksityiskohtaisemmin luvussa 3.1. 
297 Alho 1949 s. 54. 
298 Heikkinen – Hoffman 1982 s. 55; Soininen 1982 s. 27–51. 
299 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 238; Pipping 1928 s. 52. 
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vaihdannan perustan ja vaihdannan laskuyksikkö (rahayksikkö) toimi oikeusjärjestelmässä 

vaihdannan arvon perustana. Tavoitteena oli siis pyrkiä vakaaseen rahan arvoon siten, ettei 

ruplan valuuttakurssin vaihtelu vaikuttaisi ulkomaisiin maksusuorituksiin. 

 

Ulkomaista luottoa tarvittiin niin luottolaitosten perustamiseen kuin taloudellisen 

aktiviteetin kasvuun.300 Esimerkiksi liikenneoloja pyrittiin kehittämään, mitä edellytti 

ulkomaisia pääomia301. Ulkomaisten pääomien saatavuuden vaikeutta kuvastaa Suomen 

Hypoteekkiyhdistyksen vuonna 1862 kohtaama tilanne, kun se pyrki hankkimaan 

ulkomaista pääomaa. Hypoteekkiyhdistys ei saanut ulkomaista lainaa ilman valtion takausta 

tai vakaata rahan arvoa.302 Vaikuttaa siltä, että taloudellinen aktiviteetti ja siitä hyötyneet 

tahot pyrkivät ajamaan hopearahareformia eteenpäin. Kekkosen mukaan uusi 

liikemiesluokka303 tarvitsi pääomia, koska Suomessa tukia oli ohjattu aiemmin 

valtaapitävälle vanhalle liikemiesluokalle304. Näin ollen rahareformi kauttaaltaan sekä 

suoraan että epäsuorasti palveli tämän uuden, talousuudistuksen seurauksena toiminnalleen 

keisarin tuen saaneen liikemiesluokan intressejä305. Viime kädessä poliittiset toimijat tosin 

ajoivat asiaa ja pyrkivät saamaan voimaan hopearahajärjestelmän. 

 

Suomessa harjoitettiin ulkomaankauppaa myös muiden kuin emämaan kanssa. Englanti oli 

puutavarakysynnän vuoksi noussut yhdeksi Suomen tärkeimmäksi vientimaaksi 1860-luvun 

alussa, Venäjän lisäksi.306 Englannissa oli tuolloin voimassa kultakantainen 

rahajärjestelmä307. Suomessa kultakantaan siirtyminen olisi ollut ainakin teoreettinen 

vaihtoehto, koska Suomen hopearahareformin päätavoitteeksi oli lausuttu vakaa rahan arvo. 

 
300 Alho 1949 s. 201–207; Pipping 1961 s. 321 ja 322; Pipping 1962 s. 24–26; Rasila 1982a s. 23; 
Schybergson 1914 s. 137–138. 
301 Alho 1949 s. 182. 
302 Kuusterä - Tarkka 2011 s. 243. 
303 Uudella liikemiesluokalla tarkoitetaan myöhemmin tehtyjen tutkimusten mukaan toimiala- ja säätyrajojen 
yli toimivia henkilöitä, jotka edustivat niin sanottua uutta yrittäjähenkistä ajattelua – kyse ei ollut vain 
suomalaisesta ilmiöstä. Vaikka uuteen liikemiesluokkaan kuului henkilöitä kaikista säädyistä, niin 
pääsääntöisesti aiempi eliitti oli korostuneen edustettuna. Tämä johtui merkittävässä määrin liiketoimintojen 
vaatimasta pääomasta. Kyseinen uusi liikemiesluokka sai Kuisman mukaan tuulta purjeisiinsa 1800-luvun 
alkupuoliskolla. Karonen 2004 s. 167–171 ja 228–229; Kuisma 2006 s. 208–214 ja 242–243. 
304 Kekkonen 1987b s. 99–100 ja 102. 
305 Ibid s. 99–100. 
306 Järvinen 1902 s. 170; Pihkala 1969 s. 66. 
307 Eichengreen 2008 s. 15. 



 

Voidaan kysyä, miksi hopeakantainen rahajärjestelmä oli tavoiteltavampi kuin esimerkiksi 

kultakantainen rahajärjestelmä. 

 

Korpisaaren mukaan hopean saatavuus Euroopassa oli ensinnäkin parempi kuin kullan ja 

sitä käytettiin yleisesti rahajärjestelmissä. Suomen tuli lisäksi valita rahajärjestelmän 

perustaksi sellainen metalli, jota käyttivät myös muut kauppakumppanit.308 On kuitenkin 

huomattava, että Venäjä oli suunnitellut myös hopearahareformia, joten poliittisen 

myötävaikutuksen saamiseksi oli luonnollisesti helpompaa tai mahdollisesti ainoana 

vaihtoehtona tavoitella samaa rahajärjestelmää emämaan kanssa. 

 

Hopeakannan voimaan saattaminen ei ollut täysin mutkatonta, mutta siinä onnistuttiin 

lopulta useiden vaiheiden kautta. Snellman avasi myöhemmin hopeakannan 

voimaansaattamista koskeneita neuvotteluja ja toi esiin, että yhtenä muutosta puoltavana 

argumenttina käytettiin sitä, ettei sillä ollut vaikutusta Venäjän rahajärjestelmään. Lisäksi 

hän korosti neuvottelustrategista ideaansa, jonka mukaan Venäjän hopearupla tulisi olemaan 

Suomessa laillinen maksuväline.309 On todennäköistä, ettei Suomi olisi onnistunut 

siirtymisessä kultakantaiseen rahajärjestelmään, koska se olisi poikennut täysin Venäjän 

suunnitelmista sekä tavoitteista. Venäjän hallinnon aiempi vastustus rahajärjestelmän 

muutosta kohtaan antaa todennäköisen syyn epäillä, että he eivät halunneet emämaan ja 

suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmän eriytyvän. 

 

Eräs merkittävä tekijä rahareformin onnistumisessa oli Venäjän virkamiesten suhtautuminen 

hopeakantaiseen rahajärjestelmään. Merkittävänä henkilönä voidaan mainita uusi 

finanssiministeri Mihail Reutern, joka oli itse hopeakantaisen rahajärjestelmän kannattaja310. 

Reutern ei nähnyt rahajärjestelmän muutokseen sisältyvän arvovaltalatautunutta kysymystä. 

Toinen merkittävä virkamies oli Rokassovskij, joka oli nimitetty kenraalikuvernööriksi ja 

suhtautui rahareformiin varovaisen myönteisesti, joskin vaihtelevasti311. Oletettavasti Suomi 

 
308 Korpisaari 1923 s. 28–30. 
309 Schybergson 1914 s. 155–158. 
310 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 242–243. 
311 Ibid. 
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ei olisi päässyt siirtymään hopeakantaiseen rahajärjestelmään ilman Reuternia ja 

Rokassovskija. 

 

Vaikka vakaat rahaolot olivat toivottuja ja uutta ulkomaista pääomaa tarvittiin taloudellisen 

aktiviteetin tukemiseksi suoraan ja välillisesti (erityisesti liikenneolojen parantamiseksi), ei 

rahareformia kannatettu Suomessa varauksetta. Useat elinkeinonharjoittajat vastustivat 

rahareformia johtuen sen aiheuttamasta deflatorisista vaikutuksista ja toimenpiteistä sekä 

erityisesti sen aiheuttaman revalvaation vuoksi. Käytännössä revalvaatio merkitsi tässä 

yhteydessä elinkeinonharjoittajien velan nettomäärien kasvamista. 

 

Yksi merkittävimmistä rahareformin vastustajista oli maanviljelysneuvos J.G. Schatelowitz, 

joka vuonna 1865 laati Itä-Suomen maanviljelijöiden ja elinkeinonharjoittajien kanssa 

yhteisen lykkäysanomuksen rahareformia koskien312. Maanviljelysneuvos J.G. Schatelowitz 

oli tunnettu maanviljelytaidoistaan, jopa muualla kuin vain paikkakunnallaan. 

Schatelowitzin esittämä vastustus rahareformia kohtaan ja sittemmin esittämä 

lykkäysanomus näyttäytyy johdonmukaiselta, kun Schatelowitzin taloudelliseen 

tilanteeseen perehtyy lähemmin. Schatelowitz oli perinyt isänsä kuoltua vuonna 1826 

perhetilastaan kaksi viidesosan ja loput kolme viidesosaa perivät hänen sisarensa. 

Schatelowitz osti sisariensa osuudet tilasta ja hän ryhtyi päätoimiseksi maanviljelijäksi. Hän 

halusi kehittää harjoittamaansa maanviljelystä, minkä seurauksena hän hankki lisää maata. 

Kaikki edellä mainitut maaomaisuuden hankkimiset edellyttivät velkarahoitusta ja velat oli 

sovittu maksettavaksi seteliruplissa.313 Kun Suomessa ryhdyttiin työstämään rahareformia, 

niin rahareformin seurauksena syntyvä deflaatio tuli aiheuttamaan hänelle merkittävän 

lisäkustannuserän. Samanlaisia ajatuksia oli myös Lounais-Suomen yrittäjillä, joista 

nimenomaisesti mainitaan ruukinherrat ja tilanomistajat314. Vastustus lisääntyi erityisesti 

vuoden 1863 jälkeen, kun ruplan kurssi putosi voimakkaasti juuri kun rupla oli saavuttanut 

lähes tavoitellun Krimin sotaa edeltäneen hopeapariarvonsa (ks. kuvio 2)315. 

 

 
312 Nevanlinna 1907 s. 106–109; Pipping 1961 s. 360–362 ja 412. 
313 Ks. Valtonen 2009. 
314 Nevanlinna 1907 s. 106–109; Pipping 1961 s. 360–362 ja 412. 
315 Ks. kuvio 2 luvussa 3.1. 



 

Hopearahareformia koskeneet deflatoriset tavoitteet vaikuttivat elinkeinonharjoittajien 

toimintaan. Esimerkiksi Suomen Pankki kiristi lainanantoaan varmistaakseen setelikatteen 

riittävyyden ja näin ollen vaikeutti elinkeinonharjoittajien lainarahoituksen saantia316. 

Myöhempien tutkimusten mukaan hopeakantaan palaaminen tarkoitti tosiasiallisesti 

revalvaatiota ja näin ollen yleishintojen laskua sekä velkojen nettomääräistä lisääntymistä317. 

Lisäksi osa veloista oli sidottu paperiruplaan, jotka rahareformin myötä palasivat 

nimellisarvon mukaiseen arvoon318. Rahareformin aikaiset deflatoriset toimenpiteet eivät 

myöskään olleet niiden velallisten eduksi, joihin muun muassa maanviljelysneuvos J.G. 

Schatelowitz lukeutui. Tämän vuoksi oli selvää, että rahareformia vastustettiin velallisten 

toimesta. 

 

Tämän lisäksi revalvaatiolla oli suora vaikutus siihen, että vientituotteet olivat kalliimpia 

ulkomailla ja emämaassa. Koska Itä-Suomen elinkeinonharjoittajat kävivät kauppaa 

Venäjän kanssa, aiheutti tämä muutos heille kaupan tai kaupan marginaalin supistumista.319 

Kyseiset elinkeinonharjoittajat eivät näin ollen vastustaneet rahareformia, vaan heidän 

vastustuksensa kohdistui rahan arvonmuutokseen. Näihin vastustajiin lukeutuivat ne 

henkilöt tai elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittivat yksipuolisesti vientiä tai joiden velkojen 

yhteismäärä oli heidän kokonaisvarallisuuttaan suurempi. Kuusterän ja Tarkan mukaan 

hopearahareformi tehtiin aiemman pariarvon mukaan nimenomaisesti siksi, että Pietarissa 

oli tätä edellytetty320. Snellman toisin sanoen noudatti annettua ohjeistusta ja pyrki 

välttämään tilanteen ajautumista uudelleen poliittisen päätöksenteon kohteeksi. 

 

Rahajärjestelmän muutokseen liittyi oikeudellisen rahan eli käyvän ja laillisen 

maksuvälineen muutokset. Hopearahareformin yhteydessä seteliraha säädettiin 

siirtymäajaksi, noin neljäksi kuukaudeksi, laillisen maksuvälineen asemaan. Kuusterän ja 

Tarkan mukaan laillisen maksuvälineeksi säätäminen johtui käytännön syistä321. 

Aikalaisaineiston mukaan laillisen maksuvälineen asema liittyi vaihdantaan. Arveltiin, että 

mikäli setelirahaa ei säädetä laillisen maksuvälineen asemaan siirtymäajaksi, seteliä ei olisi 

 
316 Kuusterä 1997 s. 289. 
317 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 248–249; Rasila 1982b s. 103. 
318 Valtonen 2009. 
319 Pipping 1961 s. 363 ja 416. 
320 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 248–249. 
321 Ibid s. 245–248. 
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vastaanotettu setelin osoittamasta nimellisarvosta, vaan setelillä suoritettavasta maksusta 

olisi voitu periä suurempaa hintaa kuin metallirahalla tehtävästä maksusta.322 Näin ollen 

setelirahaa omistanut taho olisi voinut joutua epäedulliseen asemaan ja toisaalta, jokin taho 

olisi voinut saada itselleen perusteetonta etua. Aikalaisaineiston mukaan kuitenkin 

siirtymäajan jälkeen setelien käypyys perustui luottamukseen Suomen Pankkia kohtaan323. 

Setelirahaa pidettiin velkakirjana ja sen suosio perustui helppoon liikuteltavuuteen 

verrattuna metallirahaan. Tämän vuoksi osakatejärjestelmällä324 oli tärkeä asema 

luottamuksen ylläpitämisessä. 

 

Päärahan arvo oli kiinteästi sidottu hopeaan ja tämän vuoksi rahayksikön (markka) arvo 

perustui suoraan hopean arvoon325. Arkistoaineistoa hopean arvosta on saatavilla huonosti. 

Saatavilla olevien tietojen mukaan päärahojen substanssiarvo vastasi hyvin päärahojen 

nimellisarvoa326. Kenellä tahansa oli mahdollisuus lyöttää rahaa kyseisen rahajärjestelmän 

mukaisesta metallista eli hopeasta327. Jos hopean markkina-arvo kasvoi riittävästi, kannatti 

hopeinen hopearaha myydä enemmin raaka-ainemarkkinoilla kuin käyttää nimellisarvon 

mukaisena vaihdon välineenä. Tilanne oli vastaava, jos jalometallin hinta raaka-

ainemarkkinoilla oli alle rahakappaleen mukaisen arvon, jolloin jalometalli kannatti 

ennemmin lyöttää rahaksi kuin myydä raaka-aineena. Vaihtosuhteen ”oikeana” pitäminen 

edellytti talouspoliittisia – mm. rahapoliittisia – toimia ja näihin toimiin myöhemmin 

viitattiin oikeustieteellisen metallismin rahadoktriinissa328. 

 

Vaihtorahojen osalta tilanne oli toinen. Vaihtorahojen substanssiarvo turvattiin halvemmalla 

rahametallilla ja vaihtorahojen nimellisarvo oli yleisesti heikosti turvattu329. Vaihtorahojen 

heikompi substanssiarvo verrattuna päärahoihin oli havaittavissa myös rahasäädöksistä, 

koska vaihtorahojen laillisen maksuvälineen asema oli voimassa vain siihen 

 
322 Snellman 15.1.1865. 
323 Suomen Wirallien lehti 18/7.3.1866 s. 5–6, KKD. 
324 Setelirahan katteena tuli olla vähintään 7/15-osa hopeaa. Ks. Kuusterä – Tarkka 2011 s. 272–273. 
325 Ks. kuva 1 luvussa 3.2.1 ja keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metallirahan käytännöstä ainoana 
laillisesti kelpaavana rahana Suomessa 34/8.11.1865 2 §. 
326 Ks. Björkqvist 1953 s. 413 ja keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metallirahan käytännöstä 
ainoana laillisesti kelpaavana rahana Suomessa 34/8.11.1865 2 §. 
327 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 296–298. 
328 Mann 1953 41–42; Nussbaum 1939 15–17. 
329 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metallirahan käytännöstä ainoana laillisesti kelpaavana 
rahana Suomessa 34/8.11.1865 2 §. 



 

nimellisarvoiseen määrään asti, mikä vastasi pienimmän päärahan nimellisarvoa (10 

markkaa). Rajoitettuun laillisen maksuvälineen asemaan ei olisi ollut tarvetta, jos 

rahakappaleiden suhteellinen substanssiarvo olisi ollut vastaava pää- ja vaihtorahoilla. 

Vaihtorahojen tarkoituksena oli helpottaa vaihdantaa ja ne olivat kokonaiskustannuksiltaan 

halvempia lyöttää kuin hopeiset päärahat (seigniorage-tulo330). 

 

Vaikuttaa selvältä, että laillisen maksuvälineen asettama vastaanottovelvollisuus – 

sopimusosapuolilla oli mahdollisuus sopia maksuvälineestä – palveli fiskaalisia intressejä 

(seigniorage-tulo). Tämä tarkoitti sitä, että koko liikkeelle laskettua rahan määrää ei 

tarvinnut laskea liikkeelle hopeassa. Yhtäältä oikeusjärjestelmä tarvitsi laillisen 

maksuvälineen, jotta vaihdantaa voitiin häiriöttömästi harjoittaa ja jotta nimellisarvoinen 

rahajärjestelmä voisi toimia. Nimellisarvoisen rahajärjestelmän edellytyksenä oli 

presumptio rahan vastaanottovelvollisuudesta, ei ehdoton vastaanottovelvollisuus. 

 

--- 

 

Rahajärjestelmän muutoksesta hyötyivät ne tahot, jotka tarvitsivat ulkomaista lainaa. 

Tällaisia tahoja olivat ainakin teollisuutta harjoittavat toimijat ja Suomen 

suuriruhtinaskunta331. Nämä uudistukset palvelivat Kekkosen mukaan nimenomaisesti 

uuden liikemiesluokan intressejä. Kekkosen näkemys on varmasti paikkansapitävä 

laajemmassa kuvassa, mutta on tosin epäselvää, oliko tämä uusi liikemiesluokka täysin 

yksimielinen muutoksesta. Hopearahareformissa kärsivät velalliset ja erityisesti ne 

velalliset, joiden velat oli sovittu maksettavan muussa rahayksikössä kuin markassa sekä ne 

elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittivat yksipuolisesti vientiä. Hopearahareformin taustalla 

vaikutti nimenomaisesti taloudellisen aktiviteetin kasvu. Rahatalouteen siirtyminen ei 

suoranaisesti edellyttänyt hopearahareformia, vaikka rahatalous syntyi taloudellisen 

aktiviteetin kasvun seurauksena. Hopea näyttäisi valikoituneen rahareformin perustaksi 

poliittisten syiden vuoksi. Korpisaaren mukaan kysymys olisi ollut jonkinasteisesta 

eurooppalaisesta suuntauksesta ja metallin saatavuuskysymyksestä, mutta oletettavasti 

emämaan valtapoliittinen tavoite hopearahareformia koskien oli yksi merkittävimmistä 

 
330 Seigniorage-tulolla tarkoitetaan tuloa (voittoa/marginaalia), joka syntyy rahan lyöttämisen/painamisen 
kustannuksen ja sen nimellisarvon välisestä erotuksesta. 
331 Ks. esim. Palmén 1924 s. 70 ja 72–73. 
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ohjaavista tekijöistä. Hopearahareformin päätavoitteena näyttäisi olleen vakaan rahan 

tavoittelu, mikä syntyi tarpeesta parantaa ulkomaista luottokelpoisuutta ja ennen kaikkea 

tarpeesta ulkomaiseen luottoon. Selvää kuitenkin on, että Suomen Pankin deflatorisesta 

talouspolitiikasta huolimatta lopputulos on palvellut uutta liikemiesluokkaa. 

 

On merkittävää, että vaikka hopearahareformilla oli vaikutusta oikeudelliseen rahaan, niin 

viime kädessä markkinat päättivät käytetyistä maksuvälineistä. Seteli oli laillisen 

maksuvälineen asemassa vain siirtymäajan, minkä jälkeen sitä ei ollut velvollisuus 

vastaanottaa maksusuorituksessa ilman eri sopimusta. Tosin on myös huomattava, että 

aikakaudella sovellettiin oikeuden väärinkäytönkieltoa, joten voi olla mahdollista, että 

jossakin tilanteessa setelillä suoritettavasta maksusta ei olisi voinut todellisuudessa 

kieltäytyä332. Asiasta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Laillinen maksuväline loi 

vaihdannan perustan ja loi oikeusjärjestelmään laskuyksikön (rahayksikkö markka). 

Fiskaalisena intressinä oli edistää vaihtorahojen ja setelien käyttöä, kun taas yksityisten 

tahojen taloudellisena etuna olisi ollut varallisuuserien säilyttäminen päärahassa. 

Hopearahaa koskevan luvun mukaisen aikalaisaineiston perusteella näyttää siltä, että 

markkinoilla annettiin merkittävästi painoarvoa rahakappaleiden helppokäyttöisyydelle, 

eikä rahakappaleen substanssiarvolla ollut merkitystä maksuvälinetehtävässä. 

 

3.3 Kultamarkka 

3.3.1 Oikeudellinen raha kultakantaisessa rahajärjestelmässä  

 

Suomessa siirryttiin vuonna 1878 kansainväliseen rahajärjestelmään, joka perustui 

kultaan333. Kultakantaan siirryttiin uudella rahalailla, jossa säädettiin nimenomaisesti, että 

rahan ainoana arvonmittana oli kulta. Kuten hopeakantaisen rahajärjestelmän aikana, laissa 

säädettiin metallirahojen nimellisarvoista ja metallirahojen fyysistä ominaisuuksista, kuten 

mistä metallista rahat tuli lyöttää. Laissa säädettiin nimenomaisesti siitä, että kultaraha oli 

 
332 Brusiin 1944 s. 204–205; Klami 1999 s. 1135–1137; Pöyhönen 1999 s. 197–199. 
333 Autio 1996 s. 13. 



 

laillinen maksuväline334 ja pienempiä vaihtorahoja335 tuli vastaanottaa enintään 10 markkaa 

maksusuoritusta kohden, pitoisuudeltaan ja nimellisarvoltaan pienempiä hopearahoja 

enintään 2 markkaa maksusuoritusta kohden ja kuparirahoja enintään 1 markan arvosta 

suoritusta kohden. Lisäksi laki antoi jokaiselle oikeuden lyöttää rahaa rahapajassa, jos sitä 

lyötettiin vähintään 40 grammasta kultaa – lyöntikulut veloitettiin lyöttämisestä.336 

 

Metallirahoja pidettiin oikeudellisesti varsinaisena rahana samalla tavalla kuin 

hopearahajärjestelmän aikana. Päärahat kävivät rajoittamattomasti maksuvälineenä, kun taas 

vaihtorahojen osalta vastaanottovelvollisuutta oli rajoitettu. Rahajärjestelmän perustana 

olleen kullan kytkentä päärahan nimellisarvoon oli yhtä tärkeässä asemassa kuin 

hopearahajärjestelmässä, mikä ilmenee päärahan ulkoasusta. Päärahoihin oli lyöty se kullan 

määrä, joka vastasi kyseistä metallirahan nimellisarvoa (kuva 2). 

  

Kuva 2. Kymmenen markan kultamarkka (pääraha). Lähde Suomen kansallismuseo, 

rahakammio. 

 

 
334 Rahalaki 22/9.8.1877 15 § 1 momentti "Kultarahoja -- tulee jokaisen vastaan-ottaa laillisena maksuna 
missä määrin hyvänsä.". 
335 Rahalaki 22/9.8.1877 15 § 2 momentti "Vaihtorahoja on vastaanotettava missä määrin hyvänsä maksuissa 
kruununa kassoihin ja Suomen Pankkiin, mutta muut älkööt olko velvolliset maksuna yht'aikaa vastaan-
ottamaan isompaa määrää --kuin--.". 
336 Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan rahasta 22/9.8.1877. 
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Setelirahat olivat laillisia maksuvälineitä vain siirtymäajan (9.8.1877–1.1.1878), eikä 

yksityisiä velvoitettu vastaanottamaan setelirahaa.337 Myöhemmin Kastarin tekemän 

oikeustieteellisen tutkimuksen mukaan kultakantaisen rahajärjestelmän aikana seteliraha oli 

vain edustavaa rahaa (metallirahan sijake)338. Tämä oikeustieteellinen näkemys oli yhtenevä 

sekä oikeustieteellisen aikalaisaineistossa esitetyn metallirahoja koskevan näkemyksen että 

taloustieteen (valtavirtaisen) näkemyksen kanssa, vaikka taloustieteellisissä tutkimuksissa 

asiasta ei ollut täyttä yksimielisyyttä339. Oletettavasti yksi syy siihen, että setelirahoja ei 

säädetty laillisen maksuvälineen asemaan johtui aiemmasta Krimin sodan aikaisesta 

kokemuksesta, jossa Suomi joutui lopettamaan seteleiden lunastamisen Venäjän toimien 

vuoksi, koska Venäjän rupla oli laillinen maksuväline Suomessa. Lisäksi taustalla 

todennäköisesti vaikuttivat rahateoreettiset tekijät eli se, ettei setelirahaa pidetty varsinaisena 

rahana. 

 

 

Kuva 3. Seteliraha vuodelta 1916. Lähde Helsingin kaupunginmuseo. 

 

 
337 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kulta-rahankantaan siirtymisestä Suomen 
Suuriruhtinaanmaassa 22/9.8.1877. 
338 Kastari 1955 s. 40. 
339 Chydenius 1911 s. 180–184; Korpisaari 1923 s. 59–66; Korpisaari 1926 s. 228–229. 



 

Vaikka seteliraha nähtiin oikeustieteellisessä tutkimuksessa edustavana rahana, ei 

tutkimuksissa otettu kantaa siihen, oliko seteliraha oikeudellisesti rahaa, kun sitä käytettiin 

maksusuorituksessa. Se, että seteliraha ei ollut laillinen maksuväline ei tarkoittanut sitä, 

etteikö setelirahaa olisi voitu lukea rahaksi oikeudellisena maksuvälineenä340. Seteliraha oli 

keskuspankin liikkeelle laskema saamistodiste siitä, että keskuspankki lunastaa setelirahan 

tulevaisuudessa päärahalla (kuva 3). Aution, Järvisen sekä Nevanlinnan mukaan setelirahaa 

käytettiin faktisesti maksuliikenteessä341.  

 

Setelirahan tosiasiallinen asema muuttui kuitenkin vuonna 1915, kun setelirahaa ei enää 

lunastettu päärahalla sotatilan vuoksi342. Kyseessä oli kuitenkin vain väliaikaiseksi ajateltu 

toimi ja näin ollen rahalain perustana säilyi edelleen kultakanta. Setelirahan juridinen asema 

säilyi ennallaan ja setelirahat oli tarkoitus lunastaa tulevaisuudessa kullalla, kuten 

setelirahassa nimenomaisesti mainittiin (kuva 3). Koska setelirahojen lunastus oli 

keskeytetty, eikä metallirahoja ollut juurikaan liikkeellä, oli tosiasiallisesti siirrytty 

paperirahajärjestelmään (fiat-raha), vaikka rahajärjestelmää ei juridisesti muutettu343. 

Korpisaaren mukaan setelirahaa pidettiin ensimmäisen maailmansodan aikana käytännössä 

laillisena maksuvälineenä344. Myöhemmin kauppaoikeuden oppikirjan mukaan seteliraha oli 

laillinen maksuväline kyseisenä aikana345. Lisäksi Suomen Pankin pankkivaltuusmiesten 

varamies Akseli August Listo lausui vuonna 1920, että seteliraha oli ollut klassisen 

kultakannan ja ensimmäisen maailmansodan aikana muu laillinen maksuväline346. 

Setelirahalla ei ollut klassisen kultakannan aikana tai ennen Suomen itsenäistymistä 

lainsäädännöllisesti laillisen maksuvälineen asemaa. Myöskään arkistolähteistä ei ole 

löytynyt oikeuskäytäntöä, joka tukisi setelirahan kategorista tulkintaa lailliseksi 

maksuvälineeksi. Olisi kuitenkin ongelmallista tulkita, että setelirahalla tehtävästä 

maksusuorituksesta olisi voinut kieltäytyä ilman perusteltua syytä oikeuden 

väärinkäyttökielto huomioiden. 

 
340 Korpisaaren mukaan seteliraha ei ollut laillinen maksuväline, koska rahateoria ei ollut yksimielinen siitä, 
oliko seteliraha rahaksi luettava instrumentti. Ks. Korpisaari 1926 s. 229. 
341 Autio 1996 s. 13; Järvinen 1940 s. 39–40; Nevanlinna 1932 s. 304. 
342 Keisarillinen Suomen Senaatin päätös Armollisen käskyn johdosta siitä, että Suomen Pankin setelien 
lunastaminen Suomen kultarahalla lakkautetaan sota-aikana vallitsevien asianhaarojen johdosta 
19/15.4.1915. 
343 Autio 1996 s. 54. 
344 Korpisaari 1926 s. 229. 
345 Lagerlöf 1928 s. 105. 
346 SPPV 26.3.1920 2 §. 
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Ensimmäisellä maailmansodalla oli vaikutusta setelirahakappaleiden nimellisarvoihin. 

Suomen Pankille annettiin vuonna 1915 oikeus laskea liikkeelle yhden markan seteleitä, 

jotka lunastettaisiin tulevaisuudessa kultarahalla ja seuraavana vuonna Suomen Pankille 

annettiin oikeus laskea liikkeelle 50 ja 25 pennin seteleitä347. Penniseteleitä koskenut säädös 

ei kuitenkaan saanut tosiasiallista merkitystä ennen vuotta 1918, jolloin setelit otettiin 

käyttöön348. Vaikka juridisesti Suomen Pankille annettiin oikeus laskea liikkeelle 

setelirahaa, niin faktisesti Suomen Pankki laski liikkeelle paperirahaa, koska seteleitä ei 

lunastettu metallirahalla. 

 

Kultakannan aikana ennen setelirahan lunastuksen keskeyttämistä elinkeinoelämän 

sopimuskäytännössä ei kauppasumman lisäksi sovittu yksityiskohtaisesti, minkälaisia 

rahakappaleita tai maksuvälineitä maksusuorituksessa tuli käyttää. Joissain yksittäisissä 

sopimuksissa nimenomaisesti mainittiin, että rahayksikkönä käytettiin Suomen markkaa, 

mutta pääsääntöisesti kauppasumma oli sovittu vain markkamääräisenä.349 Yksittäisessä 

sopimuksessa oli merkintöjä siitä, että maksuja oli suoritettu erissä ja paikan päällä, mikä 

viittaa käteismaksuun350. 

 

Vastaavasti elinkeinoelämän laskuissa pääsääntönä oli, ettei maksusuorituksissa 

hyväksyttävistä rahakappaleista sovittu nimenomaisesti351. Mikäli laskulla olisi ollut 

maininta käyvistä rahakappaleista tai maksuvälineistä, olisi kyseessä voinut olla vain 

 
347 Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Pankin oikeuttamista liikkeeseen laskemaan 
yhden markan arvoisia seteleitä kullassa 41/3.9.1915; Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka koskee 
Suomen Pankin oikeuttamista laskemaan liikkeeseen 50 ja 25 pennin arvoisia seteleitä kullassa 63/29.6.1916. 
348 Tudeer 1939 s. 88. 
349 ELKA: Kauppaliitto Herra Romessorl Hahlillu ja Johan Mäkelän välillä 10.3.1870; Kauppakirja Paul 
Wahl ja Tuomas Nenainen välillä 7.3.1882; Kauppasopimus Rautatiehallituksen ja Hugo Parviaisen välillä 
8.1.1898; Vuokrasopimus Postihallituksen ja Robert Streng välillä 18.6.1904; Hinaajan myyntisopimus W. 
Gutzeit & Co ja Aktiebolaget Boström välillä 18.8.1905/28.2.1906; Hankintasopimus Tammerfors Linne- 
och jern-manufaktur Aktiebolag ja Elis Lahtisen välillä 30.6.1913; Kauppakirja Toiminimi Costiander & 
Ki:n ja H. Kaitaisen välillä 10.12.1913. 
350 ELKA: Kauppaliitto Herra Romessorl Hahlillu ja Johan Mäkelän välillä 10.3.1870. 
351 ELKA: Gust. Af Lindblom lasku 20.10.1868; Björkboda Fabriks Aktie Bolag lasku 28.4.1893; Paul 
Dettmann optiker och instrumentmakare lasku 10.7.1893; Osakeyhtiö Agros lasku 21.2.1900; Kusto Ojanen 
laku 2.6.1903; Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö lasku 12.8.1903; R. Hjorth lasku 21.9.1903; H. 
Saastamoinen Oy lasku 31.5.1906; H. Saastamoinen Oy lasku 44/13.7.1906; Kaukolan Saha lasku 
22.10.1906; Kaukolan Saha lasku 8.11.1906; Kaukolan Saha lasku 20.8.1907; Lohjan Kalkkitehdas 
Osakeyhtiö lasku 30.6.1913; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.9.1913; Lohjan Kalkkitehdas 
Osakeyhtiö lasku 20.10.1913. 



 

yksipuolinen oikeustoimi, jolla ei lähtökohtaisesti olisi ollut varsinaista juridista sitovuutta, 

ellei laskun merkintä olisi perustunut sopimukseen. Joissain yksittäisissä laskuissa oli 

maininta, että maksut vastaanotettiin rahalla tai akseptilla eli vekselillä, tai että maksu tuli 

toimittaa suoraan laskun osapuolelle352. 

 

Setelirahan lunastuksen keskeyttämisen jälkeen ja Suomen itsenäistyttyä, elinkeinoelämän 

sopimuksen sisällössä ei ole havaittavissa muutosta. Edelleen pääsääntönä oli, että 

sopimuksissa sovittiin rahamääräisestä suorituksesta, eikä hyväksyttävistä maksuvälineistä 

erikseen sovittu. Joissakin velkakirjoissa oli maininta, että velka on maksettu Suomen 

kultamarkassa, mutta vaikuttaa siltä, että tällä viitattiin enemmän rahalain mukaiseen 

asiantilaan kuin käypiin maksuvälineisiin.353 

 

Elinkeinoelämän osalta näyttää siltä, ettei epäselvyyttä ollut siitä, mitä raha oli. 

Rahasäädökset loivat vaihdon välineille ja rahalle viitekehyksen. Rahan 

vastaanottovelvollisuus lausuttiin nimenomaisesti säädöksessä ja velkojalla eli 

maksunsaajalla oli lainsanamuodon mukaan velvollisuus vastaanottaa laillisella 

maksuvälineellä tehtävä maksusuoritus. Sopimusvapauden periaate oli kuitenkin vakiintunut 

oikeusjärjestelmään ja maksuvälineitä voitiin vastaanottaa laillisen maksuvälineen asemasta 

poiketen tai voitiin sopia muusta nimenomaisesta maksuvälineestä. Aikalaisaineiston 

mukaan vaikuttaisi kuitenkin siltä, että rahan tehtävä sopimusoikeudellisesti oli vain osoittaa 

vaihdannan kohteena olevan hyödykkeen varallisuusarvo. Välineellä tai rahakappaleella, 

jolla ostovoima siirrettiin osapuolten välillä ei ollut varsinaista merkitystä. Aikakaudella 

tehdyistä sopimuksista on tulkittavissa, että yleisesti rahaan luotettiin, siihen liittyviä riskejä 

ei ymmärretty tai riskeille ei annettu painoarvoa. Aikakauden sopimuksista voidaan tulkita 

myös se, että sopimuskäytäntönä on ollut, että vain merkittävät sopimukseen liittyvät ehdot 

 
352 ELKA: Björkboda Fabriks Aktie Bolag lasku 28.4.1893; Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö 
lasku 12.8.1903. 
353 ELKA: Kauppakirja Otto Papanen ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 12.1.1918; Kauppasopimus 
Konetehdas Osakeyhtiö ja Suomalainen Kemiallinen Osakeyhtiö väillä 17.10.1918; Velkakirja No 650 
Kansallis-Osake-Pankki ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 20.9.1918; Velkakirja No 712 Kansallis-Osake-
Pankki ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 20.3.1919; Hissikauppakirja (Hissi no 13) Rakennustoimisto 
Malmi ja Ääri ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 2.7.1919; Sopimus Leppävirran Osuusmeijerin ja A. 
Ahlström Osakeyhtiön välillä 14.10.1919; Velkakirja No 775 Kansallis-Osake-Pankki ja Konetehdas 
Osakeyhtiön välillä 31.10.1919; Hissikauppakirja (Hissi no 25) Tampereen Puuvillateollisuus Osakeyhtiö ja 
Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 13.11.1919. 
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kirjattiin sopimuksiin. Tällaisia olivat esimerkiksi maksuaikataulua, suoritusajankohtaa ja 

muita kaupan erityispiirteitä koskeva ehdot. 

 

Oikeudellisesti suppeasti tulkittuna (e contrario) rahalla maksuvälinefunktiossa viitattiin 

nimenomaisesti päärahaan ja metalliseen vaihtorahaan siihen määrään asti, kun vaihtorahalla 

oli laillisen maksuvälineen asema. Yleisesti oikeusjärjestelmässä rahana pidettiin suppeasti 

tulkittuna metallirahoja, vaihtorahojen rajoitettua laillisen maksuvälineen asemaa ei 

huomioitu ja varsinaisena rahana pidettiin vain päärahaa. Viitteitä on siihen, että 

oikeudellisten maksuvelvoitteiden suorituksessa maksuvälineenä käytettiin kuitenkin 

setelirahaa. Onkin varsin perusteltua tulkita laajentavasti (analogisesti), että seteliraha oli 

rahaa oikeudellisessa kontekstissa erityisesti sen maksuvälinefunktio huomioiden (muu 

laillinen maksuväline). 

 

3.3.2 Kaupankäynnin ja pääomien kansainvälistyminen 

 

Suomen teollistuminen ja laajempi ulkomaankauppa olivat alkaneet jo 1860-luvulla. 

Vakaata rahan arvoa oli edellytetty nimenomaisesti teollisuuden ja pankkilaitosten 

ulkomaisen pääoman tarpeen vuoksi.354 Ulkomaista luottoa oli hankittu 

hopearahauudistuksen jälkeen. Tätä ulkomaista lainaa Suomen suuriruhtinaskunta oli 

hankkinut merkittävästi Saksasta muun muassa rautatieverkoston rakentamiseksi.355 

 

Rautatieverkoston kehittyminen loi uusia mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja laajensi näin 

ollen relevantteja markkinoita, mutta samanlainen vaikutus oli myös muiden kulkuneuvojen 

kehittymisellä ja erityisesti höyrylaivojen yleistymisellä. Liikenteen kehittyminen 

mahdollistui teknisen kehityksen seurauksena.356 Liikenneolojen kehittyminen vaati myös 

pääomia ja yleisen tahtotilan liikenneolojen parantamiseksi.  

 

 
354 Ks. tutkimuksen luku 3.2. 
355 Nevanlinna 1907 s. 240–243; Palmén 1924 s. 73 
356 Järvinen 1902 s. 115–120; Kaukovalta 1936 s. 134–136.  



 

Liikenneolojen kehittyminen vaikutti erityisesti kuljetuskustannuksiin. 

Kuljetuskustannukset olivat jo aiemmin alentuneet, mutta erityisesti höyrylaivojen ansiosta 

voitiin tavaroita toimittaa nopeammin ja enemmän ulkomaille kuin pienemmillä 

purjelaivoilla aiemmin.357 Kuljetuskulujen aleneminen ja yleisesti liikenneolojen 

parantuminen mahdollisti sekä tuonnin että viennin kasvun. 1870-luvulla tärkeitä 

tuontitavaroita olivat muun muassa teollisuuden tarvitsemat koneet ja raaka-aineet, vilja, 

jauho, kahvi, suola sekä raakasokeri. Kansainvälinen kilpailu ja tuonti vaikuttivat monen 

tuotteen hintaan kotimaan markkinoilla.358 Järvisen mukaan esimerkiksi 

maanviljelystuotteiden kannattavuus heikkeni tuonnin seurauksena, mikä vaikutti siihen, 

että perinteisestä maataloudesta siirryttiin karjataloudenharjoittamiseen359. Erityisesti 

yhdysvaltalaisen viljan sanottiin olleen edullista ja ulkomaisen viljan tuonnin katsottiin 

vaikuttaneen viljan kotimaan markkinahintaan360. 

 

Kaupan ja pääomien kansainvälistyminen liittyi pitkälti teollisuuden muutokseen. Tämä ei 

kuitenkaan ollut ainoa muutoksen syy. Yhtenä merkittävänä tekijänä on pidettävä vuoden 

1869 uutta tullitariffia, jolla on ollut osuutensa asiassa. Vaikka tullit eivät täysin poistuneet, 

ne muuttuivat ajanhengen mukaisiksi – tulleja alennettiin ja näin siirryttiin kohti vapaampaa 

ulkomaankauppaa361. Lisäksi teollisuus kasvoi kysynnän kasvaessa, mutta kysyntä edellytti 

entistä tehokkaampaa tuotantoa ja teollisuuden käyttövoima tuplaantuikin 1860–1875 

välisenä aikana.362 Kyseinen muutos on luonnollisesti edellyttänyt laiteinvestointeja. 1870-

luku oli kasvavan teollisuuden, kansainvälistymisen ja liikenneinfrastruktuurin muutoksen 

aikaa. Nämä tekijät vaikuttivat siihen, että Venäjän lisäksi Suomen tärkeänä 

kauppakumppanina oli Englanti, jonne voitiin entistä kilpailukykyisemmin toimittaa 

tuotteita363. Saksalla oli myös merkittävä asema Suomen kauppakumppanina, vaikkakin 

Venäjä ja Englanti olivat selvästi dominoivia364. 

 

 
357 Kaukovalta 1936 s. 80–84. 
358 Järvinen 1902 s. 170–171; Kaukovalta 1936 s. 134–136.  
359 Järvinen 1902 s. 123. 
360 Järvinen 1902 s. 123; Kaukovalta 1936 s. 134–136. 
361 Pihkala 1969 s. 32–34; Rasila 1982b s. 99–100. 
362 Heikkinen – Hoffman 1982 s. 56–58. 
363 Järvinen 1902 s. 170–172; Pihkala 1969 s. 53–54. 
364 Pihkala 1969 s. 53–54. 
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3.3.3 Kansainväliseen kultakantaan siirtyminen Suomessa 

 

Suomessa nautittiin vakaista rahaoloista hopeakantaisen rahajärjestelmän aikana. 

Euroopassa oli vireillä suunnitelma taloudellisesta integraatiosta, jolla käytännössä 

tarkoitettiin rahajärjestelmien yhdenmukaistamista ja lisäksi 1870-luvun trendinä oli 

hopearahan demonetisointi365. Näillä toimenpiteillä oli laajoja vaikutuksia, joilta 

autonominen Suomikaan ei välttynyt.  

 

Suomessa ensimmäinen maininta kultakantaisesta rahajärjestelmästä on 

pankkivaltuusmiesten kertomuksessa valtiopäiville vuodelta 1872. Niin aikalaistutkimuksen 

kuin myöhemmän tutkimuksen mukaan kyseisenä aikana kultakantaisesta rahajärjestelmästä 

keskusteltiin, koska kultakantaan oli siirrytty useassa maassa. Pankkivaltuusmiehet lausuivat 

nimenomaisesti, että kultaraha sopi ”--paremmin -- käytettäväksi kansainvälisenä vaihdon-

välikappaleena.”.366 Suomen Pankki alkoi tässä vaiheessa jo kerryttämään kultareserviä, 

joten esitetty ajatus tuskin oli vain kansainvälinen katsaus rahajärjestelmiin. Vuonna 1872 

hopean ja kullan välinen vaihtokurssi säilyi käytännössä ennallaan367, joten 

pankkivaltuusmiesten maininta kultarahajärjestelmästä ei selvästikään liittynyt 

vaihtosuhteen (valuuttakurssin) muutokseen. 

 

Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti. Hopean ja kullan välinen vaihtosuhde laski vuoden 1873 

aikana368, minkä seurauksena Venäjä alensi hopearuplan ostohintaa. Suomessa hopearupla 

kävi nimellisarvosta voimassa olleen rahalain nojalla. Lisäksi ongelmia muodostui siitä, että 

Suomessa piti ottaa vastaan hopearuplia niiden kunnosta riippumatta. Oma lisänsä syntyi 

vielä vaihtelevista taloussuhdanteista. Jatkuva hopean arvon aleneminen loi tilaisuuden 

keinotteluun. Mikäli markan ja hopean suhteellinen vaihtoarvo erosi riittävästi, 

keinottelijoilla oli mahdollisuus hankkia hopeaa markkinoilta edulliseen hintaan ja lyöttää 

se rahaksi Suomessa. Jälkeenpäin katsottuna kirjallisuudessa on todettu, ettei yleisö 

 
365 Gallarotti 1995 s. 160; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 285. 
366 Korpisaari 1923 s. 26; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 285–287 ja 295; Pipping 1961 s. 469; Pipping 1969 s. 
53; Schybergson 1914 s. 239. 
367 Ks. kuvio 3 luvussa 3.3.5. 
368 Ibid. 



 

käyttänyt tätä keinottelumahdollisuutta hyödykseen, mutta on selvää, että vaara tähän oli 

ilmeinen.369  

 

Keinottelumahdollisuuden vuoksi Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan muutosta 

hopearuplan käypyyttä koskien. Lisäksi hopearahan vapaaseen lyöntioikeuteen haluttiin 

puuttua, mutta se sai osakseen suuren vastustuksen sekä hallinnossa että kansan 

keskuudessa. Rahan vapaa lyöntioikeus oli käytännössä yksi keskeisin 

metallirahajärjestelmän periaatteista.370 

 

Hopean markkina-arvo lähti merkittävään laskuun vuoden 1874 aikana ja se kiihtyi aina 

vuoteen 1876 asti. Suomen suurimmat vientimaat olivat kultakantaisessa rahajärjestelmässä 

ja erityiseksi haasteeksi muodostuivat Suomen Saksasta ottamat lainat371. Hopean ja kullan 

vaihtosuhteen huononeminen tarkoitti käytännössä markan devalvoitumista suhteessa 

kultakantaisiin rahajärjestelmiin. Näin ollen Suomen lainan nettomäärä ja lainanhoitokulut 

Saksaan kasvoivat sitä mukaa kun vaihtosuhde huononi. Kuusterän ja Tarkan mukaan 

senaatin talousosastolla oli otettava vakavasti ulkomaisten lainojen hoitokulujen kasvun 

aiheuttamat vaikutukset viimeistään vuonna 1875372. Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö 

Herman Molander373 mainitsi muistiossaan huolensa nimenomaisesti valtionvelkojen ja 

erityisesti niiden korkokulujen kasvusta374. 

 

Lopulta vuonna 1876 pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja Robert Montgomery375 teki 

aloitteen siitä, että Suomi siirtyisi kultakantaiseen rahajärjestelmään. Vaikka nimellisesti 

 
369 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 295–298; Pipping 1961 s. 462–464, 487–490 ja 503; Schybergson 1914 s. 233. 
370 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 296–298. 
371 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 298 ja 301; Nevanlinna 1924 s. 151–152. 
372 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 296–298. 
373 Herman Molander toimi kyseisenä aikana valtiovaraintoimituskunnan päällikkönä. Ks. Pihkala 2001. 
374 Björkqvist 1953 s. 124; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 296–298; Nevanlinna 1907 s. 248. 
375 Robert Montgomery oli ehdotustaan tehdessä professorin virassa ja pankkivaltuuston puheenjohtaja. 
Montgomery oli opiskellut sekä oikeustiedettä että filosofiaa. Hän toimi elämänsä aikana useissa 
merkittävissä viroissa, kuten edellä mainittujen lisäksi prokuraattorina, sittemmin Vaasan hovioikeuden 
presidenttinä, senaatin oikeusosaston senaattorina, Suomen asiain komitean jäsenenä ja oikeusosaston 
varapuheenjohtajana. Montgomery osallistui valtiopäiville aina vuodesta 1863 alkaen ja edusti ritaristoa sekä 
aatelistoa. Hän oli myös Suomen Yhdyspankin keskuskonttorin johtajana aina vuoteen 1867 asti. Ks. 
Kotivuori 2007 ja Tynnilä 2005.  
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Montgomery teki aloitteen, oli sen takana koko hallinto.376 Oletettavasti Montgomeryn 

ehdotus kultakantaan siirtymisestä ei myöskään sisältänyt, ainakaan suoranaisesti, 

henkilökohtaisia intressejä. Tilanne oli jonkinasteinen pakko, jotta pankkivaltuusmiehet 

suoriutuivat ”kunnialla” tehtävästään ja ylläpitivät markan vakaata arvoa – oletettavasti 

kuitenkin toimiin olisi tullut ryhtyä jo aiemmin. Ministerivaltiosihteeri esitti asian keisarille, 

joka ei puoltanut muutosta377. Emämaassa lain säätämistä ja siirtymistä kultakantaiseen 

rahajärjestelmään vastustettiin. Aluksi kultakantaan siirtyminen tyrmättiin ja tätä 

argumentoitiin sillä, ettei Suomi voi siirtyä kultakantaan ennen Venäjää.378 Tämä ei ollut 

ihme, koska jo aiemmin hopeakantaisen rahajärjestelmän yhteydessä Venäjän hallinto oli 

todennut, ettei suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmä voinut eriytyä emämaansa 

rahajärjestelmästä. Tosiasiassa tilanne ei olisi juurikaan muuttunut vallitsevasta tilanteesta, 

mutta mahdollisesti hopeakantaiseen rahajärjestelmään siirtyminen oli jättänyt arpensa. 

Kirjallisuuden mukaan eräs syy vastustukseen oli huolimaton lainvalmistelutyö379. Asia 

otettiin kuitenkin nopeasti uudelleen käsittelyyn ja tällöin keisari asetti komitean 

valmistelemaan asiaa. Lopulta kultakantaan siirtyminen perusteltiin taloudellisin 

argumentein. Toisin sanoen komiteamietinnössä korostettiin niitä taloudellisia menetyksiä, 

joita syntyy, jos kultakantaan ei siirrytä.380 

 

Suomen rahalain muutosta käsiteltiin Venäjän tärkeimmistä finanssiasioista vastaavassa 

Finanssikomiteassa ja Venäjän finanssiministeri Mihail Reutern puolusti Suomen siirtymistä 

kultakantaan. Kun Finanssikomitea oli antanut hyväksyntänsä kultakantaan siirtymisessä ja 

keisari oli osaltaan hyväksynyt menettelyn, voitiin asia käsitellä valtiopäivillä. Valtiopäivillä 

saavutettiin asiasta yksimielisyys, mutta myöhemmän tutkimuksen mukaan kyseessä ei 

välttämättä ollut tosiasiallisesti yksimielinen päätös. Kukaan ei halunnut vaarantaa maan 

 
376 Björkqvist 1953 s. 129, 131–132, 156–161 ja 165; Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 414; Komiteamietintö 
kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 1876 s. 10–13; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 299–303; Pipping 
1961 s. 499–505. 
377 Björkqvist 1953 s. 129, 131–132, 156–161 ja 165; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 299–303; Pipping 1961 s. 
499–505. 
378 Björkqvist 1953 s. 129, 131–132, 156–161 ja 165; Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 414; Kuusterä – Tarkka 
2011 s. 299–303; Pipping 1961 s. 499–505. 
379 Ibid. 
380 Komiteamietintö kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 1876 s. 10–13. 



 

taloutta ehdottamalla muutoksia lakiin tai asettumalla vastustamaan muutosta. Valiokunta 

lausui nimenomaisesti, että säätyjen tulee välttää muutosehdotuksia.381 

 

3.3.4 Paperiraha ensimmäisen maailmansodan aikana 

 

Ensimmäisen maailmansodan alkaessa Suomessa ja kansainvälisesti vakiintuneena 

rahajärjestelmänä oli niin sanottu klassinen kultarahajärjestelmä382. Sodan seurauksesta maa 

toisensa jälkeen lopetti liikkeelle laskemiensa setelirahojen lunastamisen kullalla383. 

Suomessa sotaa edeltävänä aikana setelirahoja ei tyypillisesti vaihdettu kultarahaksi, eikä 

maailmansodan aika tehnyt tähän suurta poikkeusta384. Tästä huolimatta Suomen Pankin 

valtuusmiehet rajoittivat setelirahojen päiväkohtaisen vaihto-oikeuden (lunastamisen) 100 

markkaan henkilöä kohden vuoden 1914 syksyllä. Rajoituksen yhtenä syynä oli pelätty 

keinottelumahdollisuus. On mahdollista, että rajoitukseen vaikuttivat myös muissa 

Euroopan maissa tapahtuneet kullanvaihdantaryntäykset ja erityisesti pelko siitä, että kulta 

virtaisi Pietarin kautta pois Suomesta – Venäjän rupla oli rahalain nojalla Suomessa käypää 

rahaa.385  

 

Pankkivaltuusmiehet katsoivat, ettei pelkkä setelirahan vaihto-oikeuden (lunastuksen) 

rajoittaminen ollut riittävä toimenpide. Näin ollen aiemmin mainitusti Suomen Pankin 

seteleiden lunastaminen lopetettiin väliaikaisesti sodan vuoksi vuonna 1915. Lunastuksen 

keskeyttämiselle ei asetettu varsinaista määräaikaa vaan keskeyttäminen oli voimassa sota-

aikana.386 Suomessa käytännössä siirryttiin kultakannasta vastikkeettomaan paperirahaan, 

vaikka on huomattava, ettei kultakantaista rahajärjestelmää juridisesti lopetettu. Kuusterän 

ja Tarkan mukaan Suomessa ajateltiin setelirahan keskeyttämispäätöksen olevan vain 

 
381 Björkqvist 1953 s. 165; Komiteamietintö kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 1876 s. 10–13; 
Kuusterä – Tarkka 2011 s. 299–304; Nevanlinna 1907 s. 247–249; Pipping 1961 s. 499–505 ja 575; Pipping 
1969 s. 53–61. 
382 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 402. 
383 Bohlin 2010 s. 341–342; Bordo – James 2010 s. 48; Bordo – Redish 2016 s. 602; Kuusterä – Tarkka 2011 
s. 403. 
384 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 407. 
385 Pipping 1969 s. 405–413; Tudeer 1939 s. 29–31. 
386 Keisarillinen Suomen Senaatin päätös Armollisen käskyn johdosta siitä, että Suomen Pankin setelien 
lunastaminen Suomen kultarahalla lakkautetaan sota-aikana vallitsevien asianhaarojen johdosta 
19/15.4.1915. 
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väliaikainen toimenpide387. Kuten he kirjoittavat: ”--henkisesti elettiin vielä entisten 

[kultakantaisen rahajärjestelmän] periaatteiden mukaan.”.388 Tätä heidän lausumaansa tukee 

nimenomaisesti se, ettei kultakantaista rahajärjestelmää juridisesti lopetettu. 

 

Päätöksenteko setelirahan lunastuksen keskeyttämisestä aiheutti kuitenkin 

pankkivaltuusmiehissä erimielisyyttä. Pankkivaltuusmiesten juristijäsenet olivat sitä mieltä, 

että kyseessä oli rahalakia koskeva muutos ja asia olisi käsiteltävä valtiopäivillä. Toista 

näkökulmaa edustavien pankkivaltuusmiesten mukaan kyse oli keskuspankkiasiasta, eikä 

säätyjen hyväksyntää erikseen tarvittu. Asia siirrettiin sittemmin senaattiin ja lopulta 

keisarin ratkaistavaksi. Keisari ratkaisi asian siten, että pankkivaltuusmiesten tekemä 

ehdotus setelirahan lunastuksen keskeytyksestä hylättiin, mutta keisarin toimesta 

lunastaminen keskeytettiin sotatilan vuoksi.389 Keisari otti tosiasiallisesti kantaa siihen, ettei 

asia kuulunut ainakaan pankkivaltuusmiesten toimivaltaan, vaan kyse olisi pikemminkin 

rahalain muutoksesta. Sotatila antoi mahdollisuuden poikkeukseen. 

 

3.3.5 Muutoksen syyt 

 

1870-luku oli Euroopassa kultakantaisen rahajärjestelmän vuosikymmenen. Jo edeltävänä 

vuosikymmenenä oli alkanut levitä ajatus tulevaisuuden rahajärjestelmästä, joka perustuisi 

kultaan. Tuolloin Euroopassa käytiin myös keskustelua rahajärjestelmien yhtenäistämisestä 

eli yhteisestä rahasta. Vaikka varsinaista yhteistä eurooppalaista rahajärjestelmää ei 

syntynyt, luotiin hankkeella perusta latinalaiselle rahaliitolle. Rahaliiton taustalla vallitsi 

nimenomaisesti aate yhteisestä rahasta. Rahaliiton jäsenien rahat olivat laillisia 

maksuvälineitä muissa jäsenvaltioissa riippumatta siitä, kuka jäsenvaltioista oli liikkeelle 

laskenut rahan.390 Latinalaisen rahaliiton vaihtoehdoksi syntyi Skandinaavinen rahaliitto 

vuonna 1873391. 

 

 
387 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 408. 
388 Ibid. 
389 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 407–408; Pipping 1969 s. 405–413; Tudeer 1939 s. 29–31. 
390 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 285–290. 
391 Wetterberg 2010 s. 71. 



 

Ajatus kultakantaisesta rahajärjestelmästä ei ollut uusi. Euroopassa Englanti oli ottanut 

kultakantaisen rahajärjestelmän käyttöön jo vuonna 1821392. Englannilla oli taloudellisesti 

merkittävä asema teollisuusmaana ja Englanti oli yksi Suomen merkittävimmistä 

vientimaista 1800-luvun lopulla393. Vaikka Suomi kävi Englannin kanssa kauppaa jo 

aiemmin, ei Englannin kultakantainen rahajärjestelmä ollut vaikuttanut Suomeen siten, että 

Suomi olisi aiemmin valinnut kultakannan rahajärjestelmän perustaksi. Nyt kuitenkin 

Suomen muut kauppakumppanit siirtyivät kultakantaan, ensin Ruotsi toukokuussa 1873 ja 

sitten Saksa heinäkuussa 1873394. Heikkisen ja Tiihosen mukaan Suomen tärkeiden 

kauppakumppanien siirtyminen kultakantaiseen rahajärjestelmään sai Suomen 

kiinnostuksen kultakantaista rahajärjestelmää kohtaan heräämään395. Myös muiden 

tutkimusten mukaan useiden maiden siirtyminen kultakantaan herätti pankkivaltuusmiesten 

mielenkiinnon kultakantaa kohtaan. Kuitenkin pankkivaltuusmiehet olivat lausuneet 

kertomuksessaan jo vuonna 1872 kultakannan olevan parempi maksuväline ulkomaan 

maksuliikenteessä.396 On huomattava, etteivät Suomen tärkeimmät kauppakumppanit 

Englantia lukuun ottamatta vielä 1870-luvun alussa olleet siirtyneet kultakantaan. Näin ollen 

keskustelu tärkeimpien kauppakumppanien kultakantaan siirtymisestä ei olisikaan voinut 

viritä vielä tuolloin. 

 

Hopean saatavuus markkinoilla kasvoi ja yhä useammat maat siirtyivät 

kultarahajärjestelmään. Saksan siirtyessä hopeakantaisesta rahajärjestelmästä 

kultakantaiseen rahajärjestelmään vuonna 1873, Saksa myi muutoksen seurauksena 

tarpeettomaksi jääneen hopean vapailla markkinoilla397. Hopealöydöt Yhdysvalloissa 

lisäsivät myös hopean määrää markkinoilla398. Hopean markkinahinnan lasku ohjasi hopeaa 

niihin maihin, joissa oli käytössä bimetallinen rahajärjestelmä399. Pyrkimyksenä oli lyöttää 

hopea rahaksi ja vaihtaa se kultaan kyseisissä maissa, millä olisi saavutettu arbitraasivoittoa. 

Latinalaisen rahaliiton jäsenmaat rajoittivat tämän vuoksi hopean lyöttämistä rahaksi vuonna 

 
392 Eichengreen 2008 s. 15; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 289. 
393 Eichengreen 2008 s. 15; Kuisma 2013 s. 130–133; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 301. 
394 Oulun Wiikko-Sanomia 31/2.8.1873 s. 2–3, KKD; Oulun Wiikko-Sanomia 32/9.8.1873 s. 2–3, KKD; 
Wiegand 2019 s. 12. 
395 Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 413. 
396 Korpisaari 1923 s. 26; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 285–287 ja 295; Pipping 1961 s. 469; Pipping 1969 s. 
53; Schybergson 1914 s. 239. 
397 Eichengreen 2008 s. 16; Schybergson 1914 s. 226–227. 
398 Flandreau 2004 s. 179–180; Schybergson 1914 s. 226–227. 
399 Bimetallisella rahajärjestelmä tarkoitetaan rahajärjestelmää, joka perustuu kahteen metalliin. Ks. esim. 
Tarkka 1993 s 65–66, 71–73 ja 76. 
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1874, mikä Flandreaunin mukaan vaikutti ratkaisevasti hopean markkina-arvoon.400 Vielä 

1873 luvulla hopean ja kullan vaihtosuhde oli laskenut melko maltillisesti (kuvio 3). Vuonna 

1874 tilanne muuttui ja erityisesti vuosien 1875 ja 1876 aikana muutos oli jo merkittävää 

(kuvio 3). Tärkeiden kauppakumppanien siirtyminen kultakantaan ja valuuttakurssin 

(vaihtosuhteen) muutos saivat Suomessa aikaan kurssipoliittisen keskustelun niin 

sanomalehdissä kuin liikemiespiireissä401. 

 

Kuvio 3. Hopean vaihtokurssin muutos suhteessa kultaan Hampurissa tammikuusta 1866 

joulukuuhun 1878 asti. Vertailupiste tammikuu 1866. Lähde Björkqvist 1953. 

 

 

Kultakantakomitean mukaan kotimaan hinnoissa ei kuitenkaan ollut tapahtunut muutosta 

valuuttakurssin muutoksen seurauksena.402 Björkqvistin koostaman tuontihintaindeksin 

mukaan vähäistä korrelaatiota kurssimuutoksen ja tuontihintojen suhteen on kuitenkin 

havaittavissa vuosina 1872 ja 1873, mutta tämän jälkeen tuontihintojen muutokset ovat 

olleet vain muutaman prosentin suuruisia edellisvuoteen verrattuna.403 Näyttäisi siltä, että 

hopean ja kullan vaihtosuhteen muuttuminen ei näkynyt hinnoissa samalla tavalla kuin 

kurssimuutokset näkyvät hinnoissa nykyaikana. Toisaalta Björkqvistin mukaan viljan 

 
400 Flandreau 2004 s. 199–203. 
401 Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 413; Nevanlinna 1907 s. 248. 
402 Komiteamietintö kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 1876 s. 39–40. 
403 Björkqvist 1953 s. 257. 
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hinnan muutoksia ei voida selittää vaihtosuhteen heikkenemisellä, koska viljan hinnat olivat 

Pohjoismaissa lähes yhtenevät404. Muut Pohjoismaat olivat jo siirtyneet kultakantaiseen 

rahajärjestelmään, joten hinnan muutoksen on täytynyt selittyä muilla tekijöillä. 

Aikalaisaineistossa, Satakunta-sanomalehdessä, kuitenkin kirjoitettiin, että tuontihinnat 

olisivat nousseet405. Tukkuhintaindeksin mukaan on havaittavissa selvää korrelaatiota 

vaihtosuhteen ja tukkuhintojen välillä406. Vaikka Björkqvist osoittaa erityisesti viljan 

hintojen osalta, ettei vaihtosuhteen muutos vaikuttanut tuontihintoihin, ovat aikalaiset 

havainneet joidenkin tuontihintojen nousua. Samankaltaisia viitteitä voidaan havaita 

tukkuhintaindeksistä. 

 

Kultakantaan siirtymisen yhteydessä aikakauden sanomalehdissä käytiin laajemmin 

keskustelua vaihtosuhteen vaikutuksista. Ensinnäkin nähtiin, että hopearahan vaihtosuhteen 

huononeminen haittasi yleisesti kaupankäyntiä407. Oletettavasti aikalaiset viittasivat rahan 

arvon heikkenemisen aiheuttaneen yleistä epävarmuutta, millä on ollut väistämättä 

taloudellista toimintaa heikentävä vaikutus. Vaihtosuhteen heikkenemisen katsottiin 

aiheuttavan välillisiä tappioita kotimaisia rahavaroja omistaville tahoille, kuten 

lainanantajille (sijoittajille) ja pankkitalletuksen omistajille408. Tällä viitattiin siihen, että 

vaihtosuhteen huononeminen aiheuttaa inflaatiota ja kansallisessa rahayksikössä (”rahassa”) 

säilytetyn varallisuuden reaaliarvo laskee tämän seurauksesta. Lisäksi ulkomaisen 

luottokelpoisuuden heikkenemisen ja ulkomaisen luoton reaaliarvonnousun kotimaan 

rahassa katsottiin aiheuttavan haasteita409. 

 

Kultakantakomitea valmisteli rahalainmuutoksen, joka lopulta oli myös uuden rahalain 

perusta. Kuusterän ja Tarkan esittämä huomio kultakantakomitean jäsenten 

sidonnaisuuksista on mielenkiintoinen. Viidellä kuudesta komiteajäsenestä oli merkittävä 

sidonnaisuus Suomen Yhdyspankkiin. Kuusterän ja Tarkan mukaan tämä osoittaa sen, 

kuinka suppealla henkilöjoukolla oli raha- ja pankkiasioiden asiantuntemusta kyseisenä 

 
404 Ibid s. 282–285. 
405 Satakunta 30/29.7.1876 s. 2, KKD. 
406 Suomen vuosisata 1999. 
407 Satakunta 30/29.7.1876 s. 2, KKD; Tampereen Sanomat 10/7.3.1876 s. 5, KKD; Tapio 9/26.2.1876 s. 1–2, 
KKD. 
408 Morgonbladet 63/16.3.1876 s. 1, KKD; Morgonbladet 143/23.6.1876 s. 1, KKD. 
409 Morgonbladet 113/18.5.1877 s. 1, KKD; Satakunta 30/29.7.1876 s. 2, KKD. 
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aikana.410 Tässä kontekstissa on mielenkiintoista havaita, että kultakantakomitean 

mietinnössä lausuttiin nimenomaisesti, että säästöpankit tulevat kärsimään tappioita, mikäli 

kultakantaan siirrytään alemmasta arvosta, kuin mikä oli alkuperäinen hopean parikurssi411. 

Sama koski yleisesti kaikkia lainanantajia. Vakuutusyhtiöt olivat kehittymättömillä 

luottomarkkinoilla erityisen tärkeitä pääomanlähteitä liike-elämälle ja teollisuudelle. Tämän 

valossa onkin mielenkiintoista, että yhtenä komiteajäsenenä oli vakuutusyhtiön Kalevan 

johtokunnan jäsen Nordenskiöld412. On selvää, että parikurssiin palaamisesta hyötyivät 

velkojat (mm. yksityispankit ja vakuutusyhtiöt) sekä ulkomaille velkaantuneet (mm. 

Suomen suuriruhtinaskunta, Hypoteekkiyhdistys ja suuria pääomia tarvinneet yrittäjät). 

Alemmasta parikurssista ja sen mahdollisesta synnyttämästä inflaatiosta olisivat hyötyneet 

velalliset ja vientiyritykset. Ostovoiman aleneminen olisi yleisesti vähentänyt työtätekevän 

väestön varallisuutta, mikäli palkkoja ei olisi korjattu vastaamaan aiempaa tasoa. 

Käytännössä parikurssiin palaamisessa oli kysymys revalvaatiosta (kuvio 3) ja uuden 

pariarvon valinnassa annettiin painoarvoa ensisijaisesti sekä ulkomaiselle 

luottokelpoisuudelle että ulkomaanlainan nettoarvolle. Tämän lisäksi painoarvoa annettiin 

oletettavasti yksityispankkien ja vakuutusyhtiöiden edulle. 

 

Kultakannan voimaan saattamiseksi oli poliittisista syistä järkevää valita 

kultakantajärjestelmän perustaksi Ranskan frangi, koska Venäjän tulevan rahajärjestelmän 

uskottiin perustuvan frangiin413. On huomionarvoista, että Venäjän finanssiministeri Mihail 

Reutern oli kehittyneen kultakantaisen rahajärjestelmän tukija414. Wetterbergin mukaan 

Suomen olisi ollut mahdollista liittyä vaihtoehtoisesti Skandinaaviseen rahaliittoon, mutta 

kunnioituksesta Venäjää kohtaan – poliittisista syistä – Suomi kytkeytyi latinalaisen 

rahaliiton mukaiseen rahajärjestelmään415. Oli varsin selvää, että mikäli Suomi halusi siirtyä 

kultakantaiseen rahajärjestelmään, sen kannatti valita perustaksi sellainen rahajärjestelmä, 

jota Venäjä tuki. Venäjä ei varmasti olisi antanut Suomen liittyä Skandinaaviseen 

rahaliittoon416, jonka yhtenä osapuolena oli Suomen vanha emämaa, Ruotsi. Vaikka Suomi 

 
410 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 300. 
411 Komiteamietintö kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 1876 s. 38. 
412 Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 414. 
413 Kuusterä 1997 s. 290; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 301. 
414 Heikkinen – Tiihonen 2009 s. 414–415; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 305. 
415 Wetterberg 2010 s. 71. 
416 Skandinaavisen rahaliiton metallikannasta – kulta vai hopea – käytiin keskustelua, mutta lopulta 
päädyttiin johtavien talousmaiden Saksan ja Englannin kultakantaan. Ks. Bordo – James 2010 s. 47. 



 

ei liittynyt latinalaiseen rahaliittoon – toisin kuin Wetterberg lausuu417 –, se liittyi kyseisellä 

uudella kultakantaisella rahajärjestelmällä lähemmäksi sekä Länsi-Eurooppaa että 

Skandinaavista rahajärjestelmää418. 

 

Suomen rahajärjestelmän vaihtuessa hopeajärjestelmästä kultajärjestelmään, oli Suomen 

rahajärjestelmä virallisesti eriytynyt Venäjän rahajärjestelmästä, joskin Venäjällä 

ponnisteltiin kovasti kultakannan voimaansaattamiseksi. Kuitenkin Venäjän ja Turkin 

tulehtunut tilanne vei pohjan Venäjän kultakantaan siirtymisestä. Jo aiemmin Suomen 

siirtyessä hopeakantaan oli Suomen toimia pidetty separatistisina ja tämänkaltaiset väitteet 

nousivat uudelleen esiin kultakantaan siirryttäessä.419 

 

Flandreaun mukaan kultakantaiseen rahajärjestelmään siirtyminen tapahtui kansainvälisesti 

maiden päätösten vuoksi ja muun muassa siksi, että kulta nähtiin parempana maksuvälineenä 

kansainvälisissä maksuissa korkeamman arvonsa vuoksi420. Gallarottin mukaan taas 

kultakantaisen rahajärjestelmän muutoksessa oli kyse hopean arvon alentumisesta, mikä 

johtui osittain kaupankäyntiin liittyvistä syistä.421 Sekä Gallarotti että Flandreau näkevät, 

että perimmäinen syy muutokselle oli lähtöisin maiden omasta aloitteesta, eikä suoraan 

hopean arvon muutoksesta. Tämä varmasti pitää paikkansa ja Suomessa raha-asiantuntijat 

olivat liittyneet eurooppalaiseen keskusteluun sekä muutokseen kohti ”parempaa” rahaa, 

mutta Suomelle lopullinen tarve muutokseen syntyi nimenomaisesti hopean arvon 

alenemisesta. Suomen tarpeella viitataan yleiseen etuun, mutta kuten edellä on todettu, 

kysymys oli siitä, että Suomen talous ei olisi kestänyt ”devalvaatiota” pidempään, johtuen 

Suomen hankkimista lainoista Saksasta. Tosin myös teollisuuden toimijat ja erityisesti 

liikepankkien etuna oli asiantilan pikainen ratkaiseminen. 

 

Suomen muutokseen vaikuttivat sekä kansainvälinen muutos että pakottavat julkiseen 

talouteen liittyneet tekijät. Todennäköisesti Suomessa olisi pyritty siirtymään 

kultakantaiseen rahajärjestelmään, vaikka hopean ja kullan vaihtosuhde ei olisikaan 

 
417 Ks. Wetterberg 2010 s. 71. 
418 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 287. 
419 Pipping 1961 s. 505 ja 511–512; Schybergson 1914 s. 299–230. 
420 Flandreau 2004 s. 211–215. 
421 Gallarotti 1995 s. 164–165. 
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huonontunut, koska kansainvälisesti siirryttiin kohti kultakantaista rahajärjestelmää. Tosin 

ulkomaiseen lainaan liittyvät seikat loivat painetta muutokseen ja vähintäänkin nopeuttivat 

muutosta. Tämän lisäksi Suomessa tuli huomioida emämaan suhtautuminen muutoksessa. 

Mihail Reuternin myönteinen suhtautuminen kultarahajärjestelmään oli jälleen tärkeässä 

asemassa päätöksen aikaansaamisessa. Todennäköisesti hopean ja kullan vaihtosuhteen 

muutos oli myös avainasemassa, jotta emämaa suostui muutokseen. 

 

--- 

 

Suomessa kultakantainen rahajärjestelmä oli täysimääräisesti voimassa lähes 40 vuotta. 

Setelirahojen lunastaminen kuitenkin lopetettiin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun 

pyrittiin torjumaan kultavarantojen hupeneminen ja niiden maasta pois siirtyminen. Lisäksi 

lakkauttamalla setelirahojen lunastaminen mahdollistettiin sotamenojen rahoittaminen niin 

sanotulla setelirahoituksella.422 Bordon ja Redishin mukaan kansainvälisesti rahajärjestelmät 

olivat tosiasiallisesti siirtyneet valtioiden palvelukseen423. Sama tilanne vallitsi myös 

Suomessa. Setelirahan lunastus keskeytettiin vuonna 1915, edellä todetusti424. On 

huomattava, että varsinaista rahalakia ei kuitenkaan muutettu eli aikalaiset ajattelivat toimen 

väliaikaiseksi. Kuusterä ja Tarkka ovat lausuneet samalla tavalla perustuen 

pankkivaltuusmiesten käyttämään sanavalintaan, keskeyttäminen425. Sotatilan seurauksesta 

suomalaisten varat (mukaan lukien Suomen Pankin varat) jäädytettiin tai takavarikoitiin 

Saksassa ja Itävallassa. Sotatila vaikutti kotimaassa siihen, että tallettajat nostivat 

yksityispankeista varoja, mikä lisäsi Suomen Pankin lainanantoa yksityispankeille. 

Suomessa yleisö vaihtoi setelirahoja kovaksi rahaksi vain harvoin ennen sotaa, eikä sotatila 

tehnyt tähän muutosta.426 Vaikuttaa siltä, että setelirahojen lunastuksen keskeyttäminen oli 

Suomessa tarpeetonta kultavarannon suojelemiseksi tai ainakin ainoastaan sen vuoksi. 

 

 
422 Bordo – James 2010 s. 48; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 403 ja 414. 
423 Bordo – Redish 2016 s. 602. 
424 Keisarillinen Suomen Senaatin päätös Armollisen käskyn johdosta siitä, että Suomen Pankin setelien 
lunastaminen Suomen kultarahalla lakkautetaan sota-aikana vallitsevien asianhaarojen johdosta 
19/15.4.1915. 
425 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 407. 
426 Ibid s. 403–404 ja 407. 



 

Kuusterän ja Tarkan mukaan emämaassa Venäjällä kultakannasta luovuttiin tosiasiallisesti 

setelirahoituksen mahdollistamisessa427. Suomen Pankin vuosikirjan mukaan kattamatonta 

setelinanto-oikeutta kasvatettiin elokuussa 1914, jolloin myös keskuspankki oli jo rajoittanut 

setelinvaihtoa. Kultavarannot eivät tosin tilastojen mukaan vähentyneet vuoden 1914 aikana 

aina setelinrahavaihdon keskeyttämiseen asti, vaan kultavarannot kasvoivat. Alkuvuodesta 

1915 setelien määrä alkoi kasvaa merkittävästi.428 On vaikeaa arvioida, missä määrin 

kultarahan lunastuksen keskeyttämiseen liittyi aito huoli kultavarantojen hupenemisesta. 

Selvää kuitenkin on, että oli taustalla oleva tavoite mikä tahansa, niin muutos mahdollisti 

setelirahoituksen Suomessa ja sitä mahdollisuutta myös käytettiin. Suomessa setelirahoitus 

aiheutui Venäjän ruplan välityksellä, jota jouduttiin vastaanottamaan ylikurssiin429. 

Setelirahoituksesta hyötyi Suomen suuriruhtinaskunta ja se väestö, jolle ensimmäisenä 

tehtiin maksusuorituksia setelirahoituksen perusteella. Tallettajat ja rahakappaleita 

säästäneet – rahayksikössä varoja säilyttäneet ml. lainanantajat – tahot kärsivät tästä ja 

”maksoivat” setelirahoituksen ostovoiman alenemisena (inflaatio). 

 

Sota-aika ei vaikuttanut vain setelirahan lunastuksen keskeytykseen, vaan myös 

metallirahoja korvattiin seteleillä. Metallirahojen haasteena sota-aikana oli yhtäältä 

metallien huono saatavuus ja toisaalta niiden katoaminen liikkeestä. Kun syyskuussa 1915 

tarvittiin lisää uusia vaihtorahakappaleita, keskuspankin johtokunta ilmoitti 

pankkivaltuusmiehille, että oli epäselvää saataisiinko hopeaa hankittua riittävästi, jotta 

rahapaja voisi lyöttää metallirahoja. Lisäksi olosuhteet olivat siinä mielessä epävakaat, ettei 

ollut varmuutta siitä, voisiko rahapaja tyydyttää tulevan vaihtorahan tarpeen. Myöhemmin 

tehtyjen tutkimusten mukaan epävakaissa oloissa fyysisiä metallirahakappaleita kätkettiin 

(tesauroitiin). Vaihtoehtoisena näkemyksenä on esitetty, että inflaatio olisi ollut syynä 

vaihtorahan lisääntyneelle tarpeelle.430 

 

On mahdollista, että vaihtorahan vähyyteen vaikuttivat metallien nousseet markkinahinnat, 

mihin välillisesti saattoi vaikuttaa inflaatio. Metallirahojen substanssiarvon noustessa yli 

 
427 Ibid s. 406. 
428 Pipping 1969 s. 405–413; SPV 1914–1920 s. 86–91 ja 112, SPAD; Tudeer 1939 s. 29–31. 
429 SPV 1914–1920 s. 86–91 ja 112, SPAD; Uusi Aura 248/24.11.1918 s. 2, KKD; Uusi Suomi 65/19.3.1919 
s. 6, KKD. 
430 Korpisaari 1923 s. 144; Pipping 1969 s. 403; Tudeer 1939 s. 59–65 ja 87–89. 
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metallirahan nimellisarvon, metallirahat kannatti sulattaa ja myydä raaka-ainemarkkinoilla 

metallina. On kuitenkin huomattava, että metallisten vaihtorahojen substanssiarvot olivat 

melko matalia suhteessa niiden nimellisarvoon431. Tämän vuoksi on todennäköistä, että 

metallirahan substanssiarvon arvonnousu kannusti vain säästämään fyysisen rahakappaleen 

mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

 

--- 

 

Oikeuskirjallisuudessa lausuttiin kultakantaisen rahajärjestelmän ajalta, että setelirahat 

olivat metallirahan sijakkeita (edustavaa rahaa), vaikka niitä käytännössä käytettiin 

maksuliikenteessä. Näkemys perustui rahateoriaan, vaikka taloustieteessä siitä ei ollut täyttä 

yksimielisyyttä.432 Oletettavasti yksi merkittävä syy siihen, että oikeustieteessä ei 

varsinaisesti otettu kantaa siihen mitä raha oli, oli se, että siviilioikeudellisesta näkökulmasta 

merkitystä oli vain osapuolten varallisuusaseman selvittämisellä. Näin ollen, jos osapuolten 

varallisuusasemat saatiin selvitettyä jollakin rahayksikön mukaisella maksuvälineellä, ei 

ollut tarvetta tutkia, mitä rahalla tarkoitettiin. Tosin periaatteellisesti kysymys oli merkittävä: 

mikä oli oikea maksusuoritus. 

 

Elinkeinoelämän sopimuskäytännön valossa on selvää, että painoarvoa annettiin vain 

varallisuusaseman selvittämiselle433. Rahalaissa säädettiin, että kulta oli rahan arvon perusta 

ja käytännössä päärahojen nimellisarvo turvattiin kullalla (kuvio 4)434. Yleisesti 

vaihtorahojen tilanne oli päärahoista poikkeava. Metalliset vaihtorahat lyötiin usein 

kuparista, nikkelistä tai muusta vastaavasta rahametallista taikka metallisekoitteesta. 

Arkistolähteistä löytyy huonosti, jos laisinkaan, näiden rahametallien hintatietoja. Siltä osin 

kun tietoa on saatavilla, on selvää, että esimerkiksi kuparisten vaihtorahojen metallimäärä 

oli niin pieni, että vaihtorahan substanssiarvo normaalioloissa raaka-ainemarkkinoilla oli 

 
431 Ks. esim. kuvio 5. 
432 Autio 1996 s. 13; Chydenius 1911 s. 180–184; Järvinen 1940 s. 39–40; Kastari 1955 s. 40; Korpisaari 
1923 s. 59–66; Korpisaari 1926 s. 228–229; Nevanlinna 1932 s. 304. 
433 Ks. alaviitteet 349, 350 ja 353. 
434 Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan rahasta 22/9.8.1877 3 §. 



 

häviävän pieni435. Käytännössä kuparisen vaihtorahan substanssiarvo oli raaka-

ainemarkkinoilla noin 10–40 % vaihtorahan nimellisarvosta. Hopeisesta yhden markan 

metallirahasta tuli vaihtorahaa vuodesta 1878 alkaen. Kuvio 5 osoittaa yksiselitteisesti sen, 

kuinka vaihtorahojen nimellisarvo oli turvattu rahan substanssiarvolla. Tosin hopeinen 

vaihtoraha oli yksi korkeimmista, ellei jopa korkeimman substanssiarvon omaava 

vaihtoraha. Tästä voidaan havaita, että vain päärahaan kohdistui oikeustieteellisen 

metallistisen rahadoktriinin mukainen talouspoliittinen – mm. rahapoliittinen – paine turvata 

metallin ja nimellisarvon suhdetta436. 

 

Kuvio 4. Kultarahan nimellisarvo ja substanssiarvo markkinoilla 1877–1917. Lähde Autio 

1992b ja Shrigley 1935. 

 

 

Vaihtorahat olivat laillisia maksuvälineitä aina 10 markkaan asti eli siihen määrään saakka, 

joka vastasi ensimmäisen päärahan rahakappaleen nimellisarvoa. Todennäköisesti rahan 

kulta-arvoa pidettiin rahan perimmäisenä arvona, koska vaihtorahojen laillisen 

maksuvälineen asemaa oli rajoitettu. Kuitenkin oikeusjärjestelmässä yleisesti metallirahoja 

pidettiin rahana. On mielenkiintoista, miksi setelirahoja pidettiin vain edustavana rahana, 

 
435 Autio 1992b s. 197; Järvinen 1940 s. 38; Kauppalehti 21/26.05.1909 s. 13, KKD; Tilastollinen 
päätoimisto 1899 s. 118. 
436 Mann 1953 41–42; Nussbaum 1939 15–17. 
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vaikka setelirahojen nimellisarvojen voidaan katsoa olleen paremmin turvattuna437 kuin 

vaihtorahojen nimellisarvot olivat turvattuna niiden substanssiarvolla. Oletettavasti kysymys 

oli setelirahan historiallisista juurista ja lisäksi edellä mainitusta valtavirtaisesta 

taloustieteellisestä rahateoriasta438. Seteliraha oli alun perin tarkoitettu kovaa rahaa 

edustavaksi maksuvälineeksi.  

 

Kuvio 5. Hopearahan nimellisarvo ja substanssiarvo markkinoilla 1870–1917. Lähde Autio 

1992b ja Shrigley 1935. 

 

 

Myöskään kauppakamarin toimintaa edeltäneet kauppiaskokoukset eivät käsitelleet 

rahakysymystä. Niissä käsiteltiin usein ulkomaanmaksua, sekkiä ja vekseleitä koskevia 

asioita sekä kaupankäynnin yleisiä sääntöjä439. Vaikuttaisi siltä, että aikalaisille setelirahat 

edustivat faktisesti rahayksikön mukaista ostovoimaa, ainakin sopimus- ja 

velvoiteoikeudellisessa kontekstissa. Toisin sanoen aikalaiset luottivat setelirahan 

 
437 Suomen wirallinen tilasto 1875 s. 27–28; Suomen virallinen tilasto 1879 s. 68; Suomen virallinen tilasto 
1884 s. 59. 
438 Kastari 1955 s. 40; Korpisaari 1923 s. 59–66. 
439 Keskustelukysymykset 1909, KK; Kuuden ensimmäisen yleisen Suomen kauppiaskokouksen päätökset 
yhteen yhdistettyinä 1892, KK; Neljästoista yleinen kauppiaskokous Tampereella 1917: keskustelupöytäkirja 
1918, KK; Suomen kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunta 1912, KK; Suomen kauppiaskokous 1887, KK; 
Suomen kauppiaskokous 1884, KK; Suomen Maakauppiaiden 1:nen yleinen kokous Jyväskylässä syysk. 24 
ja 25 p. 1900 1901, KK; Yleinen Suomen kauppiaskokous 1898, KK; Yleinen Suomen kauppiaskokous 
1896, KK. 
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vaihdettavuuteen. Edes väliaikainen setelirahan lunastuksen keskeyttäminen ei nostanut 

esiin kysymystä käyvästä rahasta.  

 

Käytännössä elinkeinoelämää kiinnosti vain se, että he saivat korvauksen sellaisessa 

muodossa, joka edusti tulevaisuudessa ostovoimaa ja käypää maksuvälinettä. Lopulta 

kysymys kulminoituu yleisön luottamukseen maksuvälinettä kohtaan. Oikeustieteessä tai 

oikeuskäytännössä ei nähtävästi ole käsitelty setelirahan asemaa laajemmin. Liikkeellä 

olevasta rahasta suurin osa oli liikkeelle laskettu setelirahana, nimellisarvossa mitattuna 

(kuvio 6). Sota-aikana setelirahan määrä nousi merkittävästi. Tämä oli seurausta sekä 

setelirahoituksesta että metallirahojen tesauroinnista. Setelirahat olivat nimellisarvoltaan 

suurimpia rahakappaleita, joten ne ylsivät helposti asemaansa. Tosin setelirahojen käytön 

yleisyys on tieteessä laajan yksimielisyyden saanut näkemys440. Selvästi setelirahalla 

maksaminen oli jonkinlainen kauppatapa. Vaikka kyseisenä aikana oikeudessa ei käytetty 

reaalisia argumentteja, laintulkinnan tuli perustua lainsäätäjän tahtoon ja mahdolliseen maan 

tapaan, kuten kauppatapaan. Tämän lisäksi oikeuden väärinkäytön kieltoa pidettiin 

oikeudessa vakiintuneena periaatteena.441 Tämä muodostaa ainakin jonkinlaisen 

rahakappaleen vastaanottovelvollisuuden tai vähintään shikaaninomaisen menettelyn 

kiellon. 

 

On selvää, että vain tiettyjen rahakappaleiden laillisen maksuvälineen asemasta ei voitu 

johtaa velkojalle kategorista oikeutta kieltäytyä maksusta muilla maksuvälineillä kuin 

laillisella maksuvälineellä, saatikka johtaa oikeutta vaatia maksua laillisella 

maksuvälineellä ja/tai päärahalla. Tosiasiallisesti maksu oli kuitenkin viime kädessä 

suoritettavissa laillisella maksuvälineellä, ellei sopimuksessa ollut sovittu muusta 

maksuvälineestä tai mikäli tällä muulla maksuvälineellä maksun suorittaminen oli tullut 

mahdottomaksi. 

 

 

 
440 Ks. esim. Autio 1996 s. 13, Järvinen 1940 s. 39–40 ja Nevanlinna 1932 s. 304. 
441 Brusiin 1944 s. 204–205; Klami 1999 s. 1135–1137; Pöyhönen 1999 s. 197–199. 
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Kuvio 6. Setelirahan prosentuaalinen osuus liikkeelle lasketun kokonaisrahan määrästä 

Suomessa 1868–1917. Lähde Autio 1996. 

 

 

 Säädösten ja kuvioiden (kuvio 4 ja 5) perusteella on selvää, että Suomen rahajärjestelmä 

perustui nimellisarvoperiaatteeseen. Rahalaissa nimenomaisesti säädettiin, että ne rahat, 

jotka olivat vaihtorahoja eli vähempiarvoisia substanssiarvoltaan tuli vastaanottaa 

maksusuorituksissa rahakappaleen nimellisarvosta (leima-arvosta)442. Nimellisarvoinen 

rahajärjestelmä oli kansainvälisesti tunnettu ja otettu kansainvälisesti käyttöön jo 

aiemmin443. Nimellisarvoinen raha käytännössä tarkoitti sitä, että rahakappale tuli 

vastaanottaa siitä arvosta, mikä sille oli määrätty. Tosin nimellisarvoisen järjestelmän 

toimivuus edellytti, että vähintään yksi rahajärjestelmän mukainen rahakappale oli laillinen 

maksuväline, johon muut rahat olivat vaihdettavissa. Ilman vastaanottovelvollisuutta oli 

selvää, ettei rahakappaletta kannattanut vastaanottaa alle sen substanssiarvon. Laillinen 

maksuväline ei kuitenkaan aikakaudella tarkoittanut sitä, etteivät osapuolet olisi voineet 

käyttää muita maksuvälineitä. Nimellisarvoisesta rahajärjestelmästä oli hyötyä julkiselle 

taloudelle. Esimerkiksi koko liikkeelle laskettua rahan määrää ei tarvinnut laskea liikkeelle 

päärahana. Näin ollen muista rahakappaleista saatiin seigniorage-tuloa. 

 
442 Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan rahasta 22/9.8.1877 6 ja 15 §. 
443 Fox 2016 s. 223; Dondorp 2016 s. 248–251. 
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3.4 Pankkisääntely ja pankkiraha maksuvälineenä autonomian aikana 

 

1860-luvun alussa Suomen rahoitusmarkkinat olivat kehittymättömät ja muodostuivat 

käytännössä Suomen Pankista, vakuutusyhtiöistä sekä säästämistä edistävistä 

säästöpankeista, joita ei kuitenkaan voitu lukea rahoitusmarkkinatoimijaksi puhtaimmassa 

muodossa.444 Käynnistynyt elinkeinotoiminnan aktiviteetti edellytti pääomia, jotta sen 

tavoitteita voitiin edistää. Näin ollen Suomessa oli yhteiskunnallinen tarve 

rahoitusmarkkinatoimijoille. 

 

Suomessa oli jo aiemmin käynnistynyt yhteiskunnallinen keskustelu445 siitä, voisiko 

Suomessa harjoittaa yksityistä pankkitoimintaa, ja se aktualisoitui uudelleen, kun ryhdyttiin 

keskustelemaan Suomen rahaoloista ja rahasta ennen kuin Suomelle annettiin oma 

rahayksikkö (markka). Yksityinen pankkitoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö nähtiin 

osana käynnistynyttä uudistusliikettä446. Kuusterän ja Tarkan mukaan yksityispankkien 

perustamisen katsottiin olevan mahdollista vasta rahaolojen vakauttamisen jälkeen (raha 

sidottaisiin hopeakantaan), jotta mahdolliset perustamista varten tarvittavat pääomat 

saataisiin hankittua.447 

 

Liikepankkeja koskevan uudistusliikkeen alkuunpanijaksi nimettiin Henrik Borgström 

(vanhempi)448. On ilmeistä, että Borgströmillä oli tarvetta liiketoimien edistämiseksi 

hankkia pääomia, jossa liikepankkitoiminta edesauttoi Borgströmiä. Hänen vaikutusvaltaiset 

suhteensa auttoivat edistämään hanketta. Ehdotuksia oli tehty jo 1830-luvulla, mutta asia 

aktualisoitui lopulta vasta vuonna 1857. Uudistusliikkeen liikemieskomitea antoi 

yksityispankkien perustamisesta ehdotuksen, jossa liikemieskomitea lausui, että 

 
444 Kuusterä 1995 s. 39–45; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 141 ja 324. 
445 Esim. Snellman on esittänyt voimakkaita kommentteja asian puolesta muun muassa Litteraturblad för 
allmän medborgerlig bildning 5/01.05.1855 s. 1–11, KKD. 
446 Kekkonen 1987a s. 47–71 ja 148–149. Kekkonen käsittelee väitöskirjassaan yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka elinkeinolainsäädäntö oli siirtymässä privilegioista kohti elinkeinon harjoittamisen vapautta.  
447 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 235 ja 236; Kekkonen 1987a s. 38–45; Pipping 1961 s. 321 ja 322; Pipping 
1962 s. 24–26; Puntila 1960 s. 11; Schybergson 1914 s. 137–138; Seitkari 1960 s. 23. 
448 Kauppaneuvos Henrik Borgström (vanhempi) oli aikakaudellaan tunnettu liikemies. Hän oli lisäksi 
kiinnostunut tieteestä ja taiteesta. Hänen taloaan Helsingissä kuvattiin aikakauden seurapiirin keskukseksi. 
Ks. Ojala 2009 ja Pipping 1961 s. 324. 
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yksityispankille voitaisiin antaa oikeus laskea liikkeelle omia seteleitä, mikä auttaisi 

poistamaan kierrosta venäläiset setelit. Seteleiden liikkeellelasku ja venäläisten setelien 

kierrosta poistamisen tavoiteltavuutta perusteltiin sillä, että se olisi voinut auttaa saamaan 

rahajärjestelmän vakaammalle pohjalle. Käytännössä kysymys oli Suomen rahajärjestelmän 

tilasta, jota pyrittiin vakauttamaan palaamalla hopeakantaan, mutta ongelmana oli Venäjän 

rahan laillisen maksuvälineen asema Suomessa449. Suomen Pankki vastusti 

liikemieskomitean ehdotusta voimakkaasti. Yksi merkittävä syy vastustamiseen oli se, että 

Suomen Pankki pelkäsi asemansa puolesta, mikäli sen setelinantomonopolia olisi uhattu. 

Suomen Pankki jatkoi vastustusta ja asemansa puolustamista tulevinakin vuosina, mutta siitä 

huolimatta Suomen Yhdyspankki perustettiin vuonna 1862. Suomen Yhdyspankilla ei 

kuitenkaan ollut tässä vaiheessa setelinanto-oikeutta.450 

 

On huomattavaa, että Suomen Yhdyspankki perustettiin ennen hopearahajärjestelmän 

voimaan saattamista, jota oli pidetty perustamisen edellytyksenä perustamispääomien 

hankkimiseksi451. Tehdyissä tutkimuksissa vallitsee vahva yhteisymmärrys siitä, että 

hopeakantainen rahajärjestelmä oli liikepankkien perustamispääomien hankinnan 

perusedellytys, mutta tutkimuksissa ei esitetä tarkemmin lähteitä, kuka/ketkä ovat esittäneet 

argumentin. On myös mahdollista, että kyseisenä ajankohtana vallitsi vakaa usko rahaolojen 

vakauttamisesta, koska tuolloin oli ryhdytty toimiin rahan arvon vakauttamiseksi ja 

siirtymiseksi kohti hopeakantaa452. Tämä olisi täyttänyt perustamisvaiheen pääomia 

koskevan edellytyksen. Toisaalta on mahdollista, että argumentti oli sellaisten tahojen 

lausuma, ketkä hyötyivät hopearahareformista ja käyttivät kyseistä argumenttia 

primääritavoitteen ajamiseksi. 

 

Lopulta useiden aloitteiden seurauksena Suomessa säädettiin vuonna 1866 yksityispankkien 

oikeudesta laskea liikkeelle seteleitä. Pankkisetelien nimellisarvot ja niiden liikkeelle 

 
449 Ks. luvut 3.1 ja 3.2. 
450 Kekkonen 1987a s. 148–151; Korpisaari 1930 s. 335; Pipping 1962 s. 20–29, 84–85 ja 324–325; Rasila 
1982b s. 105; Schybergson 1964 s. 134–136. Huom. Korpisaari on kirjassaan maininnut, että Suomen 
Yhdyspankki perustettiin vuonna 1861, mutta kyseinen tieto on virheellinen. Korpisaaren maininnan 
virheellisyyttä tukee muu kirjallisuus ja Suomen Yhdyspankin (nyk. Nordea) kotisivuilla oleva maininta, että 
yhtiö on perustettu 1862. Schybergson on kirjassaan maininnut, että Suomen Yhdyspankin perustamiskokous 
pidettiin 1861, mutta se perustettiin vasta 1862. 
451 Ks. esim. Kuusterä – ja Tarkka 2011, Pipping 1962 ja Schybergson 1914. 
452 Ks. kuvio 2 luvussa 3.1. 



 

laskettavan määrän vahvisti senaatti453. Seteleitä ei kuitenkaan saanut laskea liikkeelle 

kantarahastoa454 suurempaa määrää. Liikkeelle laskettujen setelien vakuudeksi tuli asettaa 

vastaava määrä metallia, valtionpapereita tai hyväksyttyjä velkaseteleitä. Säädöksessä 

mainittiin nimenomaisesti, ettei valtio tue missään tilanteessa liikepankkia, vaan pankin tuli 

selvitä velvoitteistaan itsenäisesti.455 Tammikuun valiokunta perusteli asetusta muun muassa 

luottamuksen ylläpitämisellä ja tallettajien varojen suojelemisella456. 

 

Jälkeenpäin tilastoista voidaan havaita, että Suomen Pankin setelinanto-oikeus ei ollut 

uhattuna Suomen Yhdyspankin setelinanto-oikeuden vuoksi. Schybergson mukaan pankkien 

setelit muodostivat huomattavan osan liikkeellä olleista seteleistä, mutta hänen väitteensä ei 

ole yhdenmukainen tilastojen kanssa. Suomen Yhdyspankin setelit vastasivat enimmillään 

noin 3 % koko liikkeellä olleesta rahan määrästä.457 

 

Keskuspankin harjoittama toiminta 1800-luvun lopulla oli jonkinlainen hybridimalli 

yksityis- ja keskuspankkitoiminnasta. Myöhemmin tehtyjen tutkimusten mukaan 

liikepankkien perustamisten jälkeen oli viitteitä siitä, että Suomen Pankki pyrki kilpailemaan 

liikepankkien kanssa samasta markkinasta. Jälkeenpäin katsottuna voidaan kuitenkin nähdä, 

ettei tämänkaltaista aitoa kilpailutilannetta ollut. Kansainvälisesti ja erityisesti 

pankkikomitea Ruotsissa katsoi pankkilakiuudistuksen yhteydessä, että liikepankkien ja 

keskuspankkien tehtävät tuli erottaa. Ajatus sai myös Suomessa kaikupohjaa ja nähtiin, että 

Suomen Pankin tuli palvella vain yhteiskuntaa eikä asettaa elinkeinoelämän tarpeita 

etusijalle. Toisin sanoen Suomen Pankin tehtävänä oli ylläpitää vakaata rahan arvoa, eikä 

 
453 Vuonna 1866 senaatti myönsi Suomen Yhdyspankille setelinanto-oikeuden. Suomen Yhdyspankki sai 
laskea liikkeelle 15, 25 ja 100 markan nimellisarvoisia seteleitä enintään 1 500 000 miljoonan markan edestä. 
Setelinanto-oikeus oli voimassa Suomen Yhdyspankin toimiluvan voimassaoloajan – vuoteen 1872 asti. Ks. 
keisarillisen Majesteetin Armollinen päätös Suomen Yhdyspankille myönnetystä setelinanto-oikeudesta 
16/1.8.1866. 
454 Kantarahaston vähimmäismääräksi säädettiin 375 000 markkaa, mikä tuli asettaa nimenomaisesti 
käyvässä rahassa. Lisäksi perustamispääoma tuli asettaa hopeassa. Oletettavasti hopealla viitattiin 
nimenomaisesti päärahaan ja käypä raha sisälsi ainakin metalliset vaihtorahat ja ilmeisesti setelirahat, johtuen 
niiden nimellisarvojen suuruudesta. Ks. keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus yksityispankeista 
setelinanto-oikeudella sekä ehdoista yksityispankkien asettamiselle yleisesti 1/15.1.1866 3 §. 
455 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus yksityispankeista setelinanto-oikeudella sekä ehdoista 
yksityispankkien asettamiselle yleisesti 1/15.1.1866. 
456 Halme 1996 s. 56. 
457 Autio 1996 s. 12 ja 15–16; Schybergson 1914 s. 179–180. 
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sen tullut ottaa vastaan korollisia talletuksia tai ainakaan talletustoimintaa ei tullut laajentaa. 

Suomen Pankin toiminnan tuli vastata klassista keskuspankkitoimintaa.458 

 

Pipping nosti esiin senaattori Leo Mechelinin459 yhtenä henkilönä, joka vastusti 

liikepankkien setelinanto-oikeutta. Pääargumentteina Mechelin totesi, että vuonna 1875 

annettu Suomen Pankin ohjesääntö antoi talletusten hoitamisen kokonaisuudessa 

liikepankeille ja etteivät liikepankit tarvinneet liiketoiminnallisin perustein setelinanto-

oikeutta. Näin ollen Suomen Pankin ja liikepankkien tehtävät tuli erottaa, ja sen seurauksena 

yksityispankkien ei tullut laskea liikkeelle seteleitä. Tämän taustalla todennäköisesti vaikutti 

edellä mainittu Ruotsissa annettu pankkikomiteanmietintö – pääajatuksena oli keskus- ja 

liikepankin tehtävien erottaminen, minkä lisäksi mietinnössä mainittiin liikepankkien 

setelinanto-oikeuden lakkauttaminen. Suomen Pankin toimesta yksityiseen setelinanto-

oikeuteen suhtauduttiin edelleen torjuvasti. Eikä tämä ollut ihme, koska Suomen Pankki oli 

alusta asti suhtautunut liikepankkeihin vähintäänkin torjuvasti, vaikka jatkuvasti 

hyväksyvämmin. Vuonna 1886 säädettiin uusi pankkiasetus, jonka merkittävin muutos oli, 

että liikepankeilta poistettiin setelinanto-oikeus.460 On mielenkiintoista, että Mechelin oli 

merkittävässä sukulaissuhteessa Suomen Yhdyspankin osakkeenomistajan kanssa ja tästä 

huolimatta hän vastusti liikepankkien setelinanto-oikeutta. Hänen sanotaan olleen 

yrittäjämyönteinen, mutta punninneen kokonaishyötyä myös yhteiskunnan ja julkisen 

hallinnon näkökulmasta.461 Hän ei näin ollen ajanut yrittäjyyttä keinolla millä hyvänsä, mikä 

perustelee myös hänen kantaansa setelinanto-oikeuden osalta. Hän huomioi tilanteessa myös 

fiskaaliset intressit, vaikka hänellä olisi ollut välillisesti taloudellisia intressejä asiassa. 

 

Setelinanto-oikeuden poistamisen lisäksi pankkiasetuksessa keskityttiin säätämään pankin 

varallisuutta koskevista säännöksistä. Pankkien pohjarahaston (osakepääoman) suuruus 

 
458 Autio 1996 s. 15–16; Pipping 1961 s. 474–475, 479–480 ja 483; Schybergson 1914 s. 171. 
459 Leo Mecheliniä pidettiin liberalistisena yrittäjämyönteisenä virkamiehenä, joka oli itse taloudellisesti 
riippumaton. Mechelin oli tullut avioliiton seurauksena erittäin varakkaaksi. Avioliiton myötä Mechelin oli 
suoraan Suomen Yhdyspankin suurimman osakkeenomistajan kanssa sukulaissuhteessa. Mechelin oli 
toiminut myös pankinjohtajana ja johtokunnan jäsenenä sekä tämän lisäksi hänellä oli laaja kansainvälinen 
verkosto, jonka avulla hän seurasi kansainvälisen talouden kehitystä. Mechelin toimi myös muun muassa 
professorina, kaupunginvaltuutettuna ja senaattina. Ks. Helen 1997. 
460 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus pankkiliikkeestä, jota yhtiö harjoittaa 13/10.5.1886; Pipping 
1962 s. 84–85; Pipping 1969 s. 76–82. 
461 Helen 1997. 



 

jätettiin kuitenkin säätämättä. Pohjarahaston suuruus määrättiin yhtiöjärjestyksessä462.463 

Pankkisäädöksen taustalla vaikuttivat ulkomaiset tapahtumat ja talletuspaot. Tallettajien 

suojaa pyrittiin parantamaan, jotta talletuspakoja ei syntyisi.464 

 

Samanaikaisesti vuonna 1886 Suomeen tuli uusi rahamarkkinatoimija Postisäästöpankki465. 

Käytännössä Postisäästöpankki oli säästöpankin suora kilpailija ja valtion omistuksessa 

oleva toimija. Postisäästöpankin taustalla vaikutti sama ideologia kuin säästöpankissa, eli 

säästäminen. Postisäästöpankki syntyi pääasiassa palvelemaan työtätekevää väestöä, koska 

heillä ei välttämättä ollut saatavilla luotettavaa talletuslaitosta, joten tämän tehtävän 

hoitaminen katsottiin olevan yhteiskunnan vastuulla. Postisäästöpankki oli ilmiönä 

kansainvälinen.466 Tämän jälkeen pankkisektorilla ei tapahtunut lainsäädännöllisesti 

merkittäviä muutoksia. Pankkien liiketoiminta täytti sille asetetun tarkoituksen, muun 

muassa rahoituksen tarjoamiseen liittyvät tehtävät ja talletusten vastaanoton. 

Lainsäädännöllisiin muutoksiin ei todennäköisesti tämän vuoksi ollut tarvetta. 

 

Pankkirahan käytön tarpeellisuudesta käytiin autonomian aikana vain vähän keskustelua. 

Kun keskustelua käytiin, olivat aloitteentekijänä rahoitusmarkkinatoimijat. Pankkirahan 

tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa rahapulan (rahakappalepulan) välttämisellä sekä 

tallettajien edulla – tarpeeton raha kasvaa korkoa talletuksena –, minkä vuoksi tätä 

rahanveroista maksuvälinettä olisi tullut edistää. Toisaalta esiin tuotiin kuljetuskustannusten 

väheneminen, mikäli metallirahoja korvattaisiin pankkirahalla. Lisäksi pankkirahaa 

esitettiin ratkaisuksi väestönkasvun luomaan kultarahan lisääntyneeseen tarpeeseen.467 On 

luonnollista, että rahamarkkinatoimijat nostivat esiin näitä pankkirahan etuja, koska he itse 

hyötyisivät suoraan pankkirahan yleistymisestä. 

 

 
462 Pohjarahaston suuruudet vaihtelivat merkittävästi. Esimerkiksi Osakeyhtiö Helsingin Kansanpankin 
pohjarahasto oli 300 000 markkaa, Uudenmaan osakepankin pohjarahasto oli vastaavasti 300 000 markkaa ja 
Kansallis-Osakepankin pohjarahasto oli 2 500 000 markkaa. Ks. keisarillisen Majesteetin Korkeassa 
Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös 8/23.3.1887, 10/13.2.1889 ja 30/12.9.1889. 
463 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus pankkiliikkeestä, jota yhtiö harjoittaa 13/10.5.1886. 
464 Halme 1996 s. 58 ja 62–63. 
465 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus postisäästöpankista Suomessa 15/24.5.1886. 
466 Kuusterä 1995 s. 106–107. 
467 Järnefelt – Leinberg – Schildt – Ståhlberg – Widenius 1910 s. 4–6. 
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Pankkirahan käyttö autonomian aikana oli kuitenkin vähäistä. Aikalaisaineiston mukaan 

liikemiehet käyttivät sekkejä suurissa maksusuorituksissa ja lisäksi niitä käytettiin yleisesti 

elinkeinoelämässä, erityisesti ulkomaanmaksuissa.468 Elinkeinoelämän sopimusten 

perusteella näyttää siltä, että elinkeinoelämässä oltiin kiinnostuneempia ostovoiman 

siirtymisestä kuin siitä, millä maksuvälineellä maksu suoritettiin469. Tämän mukaan 

vaikuttaisi selvältä, että yleisesti luotettiin rahaan ja -rahayksikköön sekä pankkeihin, 

ainakin maksunvälittäjinä. Tätä tukee myös aikakaudella esitetty Paasikiven näkemys, että 

käteisrahan tarve tulee vähenemään tulevaisuudessa470. Pankkien toiminta muutti 

elinkeinonharjoittajien maksuliikennettä ja vaihdantaa nopeasti. 

 

3.5 Kokovia näkökohtia 

 

Klassisen jalometallirahan aikakaudella rahajärjestelmän käyttöönottoja perusteltiin 

vakaiden rahaolojen tavoittelulla. Tarkan mukaan vakaa rahan arvo oli liberaalisen 

talouspolitiikan rahapoliittisesti tärkein tavoite ja tämän talouspolitiikan merkittävä osa 

puolestaan oli klassinen rahateoria471. Tosiasiassa sekä hopea- että kultarahajärjestelmän 

käyttöönotto tapahtui kuitenkin ulkomaista luottoa koskevien syiden ja ulkomaisen 

luottokelpoisuuden vaikutuksesta. Hopearahareformia ajoivat erityisesti vaikutusvaltaiset 

talousvaikuttajat – Kekkonen käyttää tästä ryhmästä termiä uusi liikemiesluokka472. 

Kultareformista käytiin vastaavasti keskustelua liikemiespiireissä, mutta lopullinen päätös 

tehtiin vaihtosuhteen (valuuttakurssin) laskiessa merkittävästi, jonkinasteisen pakon 

sanelemana. Toisaalta markan valuuttakurssin laskusta oli etua vientiteollisuudelle, koska 

kyse oli devalvaatiota vastaavasta ilmiöstä. Vientiteollisuuden etua ei kuitenkaan otettu 

huomioon. 

 

Suomen suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmää koskevassa päätöksenteossa taloudellisilla 

toimijoilla oli merkittävä rooli erityisesti 1860-luvulla. 1870-luvulla kultarahareformin 

yhteydessä painoarvoa annettiin viime kädessä julkisen talouden tappioille, jotka syntyivät 

 
468 Korpisaari 1909 s. 27; Paasikivi 1912 s. 18. 
469 Ks. alaviitteet 349–353 elinkeinoelämän sopimukset ja laskut. 
470 Paasikivi 1912 s. 15. 
471 Tarkka 1993 s. 17. 
472 Kekkonen 1987b s. 99. 



 

vaihtosuhteen (valuuttakurssin) heikentymisen seurauksena. Päätökset rahajärjestelmän 

muutoksista tekivät luonnollisesti poliittiset toimijat, mutta vähintään lähtölaukaus näihin 

tuli taloudellisilta toimijoilta. Näyttääkin siltä, että taloudellisilla toimijoilla oli faktisesti 

suurempi rooli kuin ainoastaan keskustelunavaajina toimiminen ja heidän intressinsä ovat 

olleet yksi tärkein yksittäinen muutoksen taustalla vaikuttava syy. 

 

Ulkomaankauppapolitiikalla ja Venäjällä suhtautumisella oli suuri merkitys autonomian 

ajan rahajärjestelmämuutoksissa. Erityisesti finanssiministerin Mihail Reuternin 

suhtautuminen kehittyneisiin rahajärjestelmiin edisti Suomen rahajärjestelmän uudistuksia. 

Lisäksi toinen merkittävä henkilö Suomen rahajärjestelmän muutosten taustalla oli 

kenraalikuvernööri Rokassovskij, vaikka hänen suhtautumisensa muutoksiin vaihtelikin 

melkoisesti. On tietenkin selvää, että keisari Aleksanteri II:lla oli viime kädessä tärkeä rooli 

säädösten vahvistamisessa. 

 

Suomelle pienenä avotaloutena, tai ainakin avotalouteen siirtyvänä maana, oli merkitystä 

rahajärjestelmän vakauden lisäksi ulkomaankauppaan vaikuttavilla tekijöillä. Korpisaaren 

mukaan Suomi valitsi lähtökohtaisesti sellaisen rahajärjestelmän, joka oli kansainvälisesti 

tai ainakin Suomen pääkauppakumppaneilla käytössä473. Tämä pitää varmasti paikkansa 

siinä mielessä, ettei Suomessa kehitetty esimerkiksi omia rahajärjestelmiä, vaan 

rahajärjestelmät olivat kansainvälisesti tunnettuja. Kuitenkin edellä mainitut ulkomaiseen 

luottoon liittyvät tekijät ovat kiistatta olleet Suomen tärkein valintaperusta aikakauden 

rahajärjestelmille siltä osin kuin valintaa voitiin tehdä – emämaan suhtautuminen vaikutti 

valinnanvapauteen. Kauppakumppaneiden rahajärjestelmillä ei ole ollut niin suurta 

merkitystä kuin aiemmissa tutkimuksissa on annettu ymmärtää. 

 

Kansainvälisten ilmiöiden vaikutusten merkitystä osoittaa myös ensimmäisen 

maailmansodan aikainen paperirahajärjestelmään siirtyminen. Suomessa siirryttiin 

paperirahajärjestelmään, minkä primäärisyyksi mainittiin kultavarantojen suojeleminen. 

Suomessa kultavarannot eivät kuitenkaan huvenneet, vaan kasvoivat ennen lunastuksen 

keskeyttämistä. Faktisesti setelirahan lunastuksen keskeyttämistä käytettiin 

 
473 Korpisaari 1923 s. 28–30. 
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setelirahoituksen mahdollistajana, samalla tavalla kuin muissa myös maissa pääsääntöisesti 

toimittiin. Tosin Suomessa perimmäinen syy setelirahoitukselle oli Venäjän ruplien maahan 

tulviminen ylikurssiin ja niiden vaihtaminen kotimaan rahaan kyseisen kurssin mukaan. 

 

Usein poliittinen keskustelu kiteytyi uuden rahan pariarvoon eli valuuttakurssiin ja 

keskustelu ei näin ollen kohdistunut varsinaiseen rahajärjestelmään tai sen taustalla oleviin 

rahateorioihin taikka muuhun substanssikysymykseen. Rahajärjestelmien muutokset 

valmisteltiin komiteoissa tai muissa asiantuntijatyöryhmissä ja Suomen Pankilla oli erityisen 

merkittävä rooli muutosten käynnistäjänä markan antamisen jälkeen. Karjalaisen mukaan 

asiantuntijoiden asemaa rahaa koskevissa asioissa korostettiin, koska näiden tarkastelu ”-- 

edellyttää suurempaa eksperttitietoa, kuin mitä hallitusten jäsenillä ehkä ainakaan jatkuvasti 

on.”474. 

 

Venäjän sotatoimet ja muut selkkaukset ovat ilmiönä rinnakkaisia autonomisen Suomen 

rahajärjestelmän muutosten kanssa. Kuten Kuusterä ja Tarkka lausuvat, Venäjän 

sotahistorialla ja Suomen suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmän muutoksilla on ollut syy-

seuraussuhde475. Klassisen jalometallirahan aikakauden rahajärjestelmän muutokset 

kiteytyvät useaan tekijään, joihin liittyivät i) kansainvälistyminen, ii) taloudellisen 

aktiviteetin kasvu, iii) ulkomaista pääomaa koskevat kysymykset, iv) poliittiset suhteet 

emämaahan sekä v) sattumanvaraiset sotatoimet ja selkkaukset. Tärkeimmäksi tekijäksi 

edellä mainituista on ulkomaista pääomaa koskevat kysymykset, koska viime kädessä 

ulkomainen luoton saanti edellytti vakaita rahaoloja ja muut tekijät olivat pikemminkin 

välillisiä tekijöitä. 

 

Rahajärjestelmän muutokset, kuten uuteen rahajärjestelmään siirtyminen, edellyttivät myös 

rahasäädösten muutosta. Rahasäädösten perustavanlaatuisena tavoitteena oli säätää 

rahajärjestelmän peruselementeistä, luoda markkinoille luottamusta rahajärjestelmää 

kohtaan ja helpottaa taloudellista vaihdantaa (laillinen maksuväline). Säädökset olivat 

tarpeen myös nimellisarvoisen rahajärjestelmän vuoksi – ilman laillista maksuvälinettä ei 

 
474 Karjalainen 1959 s. 26. 
475 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 320. 



 

rahakappaletta kannattanut vastaanottaa nimellisarvosta vaan substanssiarvosta (valorismi). 

Suomen autonomian aikana rahalla oikeudessa tarkoitettiin suppeasti metallirahoja, mutta 

tosiasiallisesti maksuliikenteessä käytettiin myös setelirahoja. Rahan oikeudellinen 

viitekehys rakentui rahateorian (taloustiede) pohjalle, mikä vaikutti siihen, mitä rahalajia 

pidettiin kulloinkin rahana ja mistä rahakappaleesta säädettiin laillinen maksuväline. 

Rahasäädöksissä säädettiin rahakappaleiden ominaisuuksista ja rahayksiköstä (markka).  

 

Rahayksikkö ja nimellisarvo olivat oikeudellisen rahakäsitteen ydin. Rahayksiköllä oli 

suorakytkentä (arvossa) rahajärjestelmän perusteena olleeseen jalometalliin. Se, että rahaksi 

oikeudellisessa kontekstissa luettiin kaikki metallirahat muttei setelirahoja, osoittaa sen, että 

oikeusjärjestelmässä annettiin merkitystä rahakappaleen substanssiarvolle. Argumentti on 

tosin osittain ontuva, koska setelirahan vakuutena oli päärahaa vastaavalla tavoin kuin 

vaihtorahojen nimellisarvot olivat turvattuna rahakappaleen substanssiarvolla – setelirahaan 

liittyi kuitenkin teoreettinen riski Suomen Pankin lunastuskyvystä. Päärahoilla oli korostettu 

asema ja vain päärahoja pidettiin varauksetta rahana – ne olivat rajoittamattomasti laillisen 

maksuvälineen asemassa. Laillinen maksuväline mahdollisti välillisesti julkisen talouden 

seigniorage-tulon ansainnan476, koska kuten edellä todettu jos rahakappaleita ei olisi säädetty 

lailliseksi maksuvälineeksi, ei maksun vastaanottajan olisi kannattanut vastaanottaa 

rahakappaletta alle sen substanssiarvon. Vaikka kaikki metallirahakappaleet eivät olleet 

rajoituksetta laillisia maksuvälineitä, olivat vaihtorahat vaihdettavissa laillisiin 

maksuvälineisiin, minkä vuoksi metallirahakappaleista ei kannattanut luopua alle niiden 

nimellisarvon ja toisaalta riskipreemioon ei ollut tarvetta maksun vastaanottajallakaan. 

 

Kirjallisuuden mukaan setelirahat olivat vaihdannassa merkittävässä asemassa. 

Elinkeinoelämän sopimusten mukaan elinkeinoelämä oli pikemmin kiinnostunut 

ostovoiman ja nimellisarvoisen kauppasumman siirtymisestä kuin siitä, millä 

maksuvälineellä maksu suoritettiin. Setelirahan suosiota selitettiin yleisön halulla käyttää 

setelirahaa muun muassa sen vuoksi, että sitä oli helppo käyttää ja kuljettaa. Setelirahoista 

 
476 Alaviitteen 330 mukaisesti seigniorage-tulo tarkoittaa tuloa, joka syntyy rahan nimellisarvon ja 
rahakappaleen lyönti-/painamiskustannuksen erotuksena. Kun laillinen maksuväline asettaa 
maksunvastaanottajalle velvollisuuden vastaanottaa rahakappaleen sen nimellisarvosta (leima-arvosta), eikä 
rahakappaleen todellisen markkina-arvon (substanssiarvon) mukaan, niin edellä mainittu seigniorage-tulon 
kertyminen on lainsäädäntöperusteinen. 
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oli kuitenkin julkiselle taloudelle etua samoin kuin substanssiarvoltaan heikompiarvoisella 

vaihtorahalla. Setelirahat mahdollistivat keskuspankin seigniorage-tulon ja vastaavasti 

rahakappaleiden kuljettaminen oli edullisempaa. Setelirahat eivät kuitenkaan olleet kovin 

kestäviä, joten niitä oli luonnollista käyttää sellaisissa nimellisarvoltaan suuremmissa 

rahakappaleissa, jotka kiersivät vaihdannassa vähemmän. Tosin myös suurempi 

nimellisarvo mahdollisti suuremman seigniorage-tulon. 

 

Voidaan argumentoida, että yhtä hyvin yksityiset tahot olisivat voineet laskea liikkeelle omia 

rahakappaleita, jolloin keskuspankin saamat hyödyt olisi ”eliminoitu”. Tämä olisi kuitenkin 

anakronismia. Aikakaudella setelirahojen liikkeelle laskua säänneltiin yksityiskohtaisesti ja 

pelkästään yksityispankkien setelinanto-oikeudesta säätäminen ei ollut helppoa477. Näin 

ollen on selvää, etteivät yksityiset tahot olisi voineet laskea liikkeelle setelirahaa siten, että 

se oli ollut vaadittaessa takaisinmaksettavissa. Tosin vaihtoehtoisia hyödykerahoja olisi 

voitu käyttää, mutta se ei olisi varsinaisesti muuttanut osapuolten tilannetta. Faktisesti 

keskuspankki päätti rahan määrästä ja julkinen talous hyötyi sitä enemmän, mitä heikommin 

rahakappaleen nimellisarvo oli turvattu metallin arvolla. Vaikka yleisö näyttäisi päättäneen, 

mitä rahakappaleita vaihdannassa käytettiin, oli selvää, että keskuspankilla oli faktisesti 

mahdollisuus ohjata käytettyjä rahakappaleiden määriä ja lainsäädännöllä taas määrättiin 

niistä rahakappaleista, joita vaihdannassa voitiin käyttää.  

 

Setelirahojen käyttöön suhtauduttiin aikalaisaineiston mukaan hyvin pitkälti samoin kuin 

”varsinaisen” rahan käyttöön. On epäselvää, olisiko maksun vastaanottajalla ollut edes aitoa 

mahdollisuutta kieltäytyä setelirahalla tehtävästä maksusuorituksesta. Vaikuttaa siltä, että 

varovaisesti voitaisiin puoltaa näkemystä, jonka mukaan aikakaudella seteliraha tuli 

lähtökohtaisesti vastaanottaa, jos ei ollut perusteltua syytä kieltäytyä sillä tehtävästä 

maksusuorituksesta. Myöhemmin tehdyssä taloustieteellisessä tutkimuksessa on esitetty, 

että maksun vastaanottajalla olisi ollut oikeus kieltäytyä setelirahalla tehtävästä 

 
477 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus yksityispankeista setelinanto-oikeudella sekä ehdoista 
yksityispankkien asettamiselle yleisesti 1/15.1.1866 8 §; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö 
Suomen Pankille 23/26.7.1875 2, 5, 6 ja 8 §; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö Suomen 
Pankille 14/27.6.1878 2, 5, 6 ja 8 §; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö Suomen Pankille 
8/29.2.1895 2, 18, 20 ja 23 §; Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus, sisältävä erityisiä muutoksia 
Suomen Pankille Helmikuu, 19 p:nä 1895 annettuun Armolliseen Ohjesääntöön sekä Pankin uuden 
vuosirahasäännön 25/10.2.1901 2, 18 ja 20 §. 



 

maksusuorituksesta, mutta tämä näkökulma ei ota huomioon oikeuden väärinkäytön kieltoa 

ja vakiintunutta kauppatapaa478. Vaikka elinkeinoelämässä käytettiin pankkirahaa 

(pankkitalletusta) maksusuorituksissa, on tulkittava, ettei aikakaudella pankkirahaa pidetty 

rahankaltaisena oikeudellisena maksuvälineenä. Setelirahan ja pankkirahan käyttö osoittaa 

sen, että yleisön luottamus rahajärjestelmään sekä sen toimijoihin oli varsin korkealla tasolla. 

On kuitenkin huomattavaa, että kaikkien oikeudellisten rahainstrumenttien 

maksuvälinefunktion täyttäminen edellytti, että rahakappale oli disponoitavissa osapuolten 

välillä. Yhtäältä autonomian aikana on havaittavissa, että oikeusjärjestelmässä rahan 

merkittävänä funktiona oli toimia laskuyksikkönä eli osoittaa kaupankohteiden hintaa. 

  

 
478 Ks. Korpisaari 1926 s. 228–229. 
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4. Itsenäisen Suomen kultavakuuskanta 

4.1 Uusi kultamarkka ja seteliraha laillisena maksuvälineenä 
 

Suomen itsenäistyttyä Venäjän ruplan käypyys Suomessa lakkautettiin. Lakkautus tapahtui 

senaatin päätöksellä, jossa todettiin, että Suomen yksinomainen laillinen maksuväline oli 

Suomen oma raha eli markka.479 Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tämä Suomen oma 

raha perustui juridisesti kultakantaan rahalain nojalla, vaikka setelirahojen lunastaminen oli 

keskeytetty ja tosiasiallisesti oltiin paperirahajärjestelmässä – metallirahaa ei ollut juurikaan 

liikkeellä. Setelirahojen lunastuksen keskeyttäminen ei vaikuttanut setelirahan 

oikeudelliseen maksuvälineen asemaan lainsäädännön tasolla. Aikakauden kauppaoikeuden 

oppikirjan ja Suomen Pankin pankkivaltuusmiehen varajäsenen Aleksi Liston480 mukaan 

seteliraha oli (muu) laillinen maksuväline481. Listo lisäsi vielä, että koska seteliraha ei ollut 

lainsäädännöllisesti laillisen maksuvälineen asemassa, olivat jotkin viranomaiset 

kieltäytyneet setelirahojen vastaanottamisesta482. Tulkinnallinen laintila muuttui vuonna 

1921, kun setelirahasta483 säädettiin laillinen maksuväline. Samalla säädöksellä setelirahojen 

lunastuksen keskeyttäminen vakiinnutettiin, koska katsottiin, ettei enää ollut aiempia 

poikkeukseen oikeuttavia poikkeusoloja.484 

 

Setelirahaa ja ”kultakannan” keskeyttämistä koskenut lainsäädäntöaloite oli lähtöisin 

Suomen Pankin johtokunnalta, jolta pankkivaltuusmiehet olivat edellyttäneet tarpeellisiin 

toimiin ryhtymistä, kun kultakantaan ei voitu palata. Setelirahasta säädettiin laillinen 

maksuväline, koska haluttiin erityisesti turvata kiinteistöluottolaitosten asema tilanteessa, 

jossa velallisella oli mahdollisuus valita, maksaako hän lainan ulkomaan tai kotimaan 

rahassa485. Tässä yhteydessä johtokunta viittasi nimenomaisesti ruplan laskeneeseen 

 
479 Suomen Senaatin päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden lakkauttamista Suomessa 
65/9.3.1918; Suomen senaatin pöytäkirja 9.3.1918. 
480 Aleksi Listo oli koulutukseltaan juristi, joka oli auskultoinut varatuomariksi. Listo teki varsinaisen 
työuransa kauppa- ja teollisuustoimituskunnan esittelijäsihteerinä sekä hän edusti politiikassa porvarisäätyä ja 
sittemmin suomalaista puoluetta. Ks. Hanski 2000. 
481 Lagerlöf 1928 s. 105; SPPV 26.3.1920 2 §, SPA. 
482 SPPV 26.3.1920 2 §, SPA. 
483 Laki (151/1921) 1 § 2 momentti "--on jokainen velvollinen laillisena maksuvälineenä vastaanottamaan 
Suomen Pankin seteleitä niiden nimellisarvosta kaikissa suorituksissa--.". 
484 HE 20/1921; Laki, joka koskee Suomen Pankin toistaiseksi vapauttamista lunastamasta seteleitänsä 
kultarahalla sekä Suomen ja ulkomaan rahassa annettujen obligatioiden (sic) ja korkolippujen lunastamista 
eräissä tapauksissa (151/1921). 
485 Mika Arolan mukaan tämä niin sanottu obligaatiolaki säädettiin muun muassa sen vuoksi, että ”--
[obligaatio]sijoittaja sai valita, missä valuutassa hän vastaanotti kuoletuksia ja koronmaksuja.”. Tulee 



 

valuuttakurssiin. Johtokunta ehdotti, että säädös olisi ollut voimassa vuoden 1923 loppuun, 

jottei Suomen ulkomainen luottokelpoisuus kärsisi.486 Pankkivaltuusmiesten enemmistö oli 

sitä mieltä, että säädöksen tuli olla voimassa vain vuoden 1922 loppuun.487 Samanlaisia 

näkemyksiä oli myös hallituksen esityksessä, jossa myös painotettiin 

lainsäädäntömuutoksen voimassaolon keston merkitystä Suomen ulkomaisen 

luottokelpoisuuden näkökulmasta488. Tästä huolimatta laki säädettiin voimaan ilman 

määräaikaa, toistaiseksi voimassa olevana489. Kysymys oli lopulta siitä, että talouden 

toiminta pyrittiin turvaamaan ja torjumaan keinotekoisia voittoja. Setelirahan säätäminen 

rajoittamattoman laillisen maksuvälineen asemaan merkitsi käytännössä sitä, että seteliraha 

nostettiin juridisesti päärahan rinnalle. 

 

Suomen itsenäistyttyä metallirahoja ei juurikaan käytetty maksuliikenteessä. Tämä johtui 

metallirahojen substanssiarvon noususta ja metallirahat säästettiin (tesauroitiin). Tämän 

vuoksi rahalain metallirahoja koskevia säännöksiä rahametalleista ja niiden painosta 

muutettiin kahdesti ennen uuden rahalain säätämistä ja kerran uuden rahalain säätämisen 

jälkeen.490 Lain esitöiden mukaan pieniä metallisia vaihtorahoja haluttiin laskea liikkeelle 

setelirahojen sijasta. Sodan aikana liikkeelle lasketut nimellisarvoltaan pienet setelirahat 

(paperirahat) eivät kestäneet kierrossa pitkään. Syy metallirahojen fyysisen koon 

pienentämiseen, oli esitöiden ja myöhemmin esitettyjen tulkintojen mukaan se, että 

metallirahojen pelättiin katoavan uudelleen liikkeestä, jos metallirahan substanssiarvo 

nousee sen nimellisarvoa suuremmaksi.491 Aiempi huono kokemus oli yhtenä syynä metallin 

 
huomata, että valintaoikeus saattoi olla olemassa ulkomaisen maksusuorituksen tilanteessa. Kotimaisissa 
maksusuorituksissa oli selvää, että maksu tuli suorittaa kotimaan rahassa, ellei asiasta ollut toisin sovittu. 
Suomen Pankin johtokunnan mukaan kysymys oli nimenomaisesti siitä, että pyrittiin estämään 
keinotteluvoitot. Esimerkinomaisesti mainitaan tilanne, jossa Suomen kansalainen siirtää obligaation 
ulkomaille, jotta hän saisi maksusuorituksen ulkomaisessa valuutassa. Näin ollen ei vaikuta siltä, että 
obligaatiosijoittajalla olisi ollut kotimaisen oikeuden näkökulmasta oikeus valita, missä valuutassa maksu 
suoritettiin. Tämän tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että setelimaksusta kieltäytyminen ei ollut kategorisesti 
mahdollista, vaikka jotkin viranomaiset olivat kieltäytyneet setelirahalla tehtävästä maksusta. Ks. Arola 2011 
s. 425–427 ja SPPV 24.3.1920 8 §, SPA. 
486 SPPV 24.3.1920 8 §, SPA. 
487 SPPV 26.3.1920 2 §, SPA. 
488 HE 20/1921. 
489 Laki, joka koskee Suomen Pankin toistaiseksi vapauttamista lunastamasta seteleitänsä kultarahalla sekä 
Suomen ja ulkomaan rahassa annettujen obligatioiden (sic) ja korkolippujen lunastamista eräissä tapauksissa 
(151/1921). 
490 Laki suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 annetun Lain 6, 10, 11 ja 16 §:n muuttamisesta toisin 
kuuluviksi 37/27.5.1918; Laki suomen rahasta annetun lain 6, 7 ja 16 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi 
(321/1920); Laki muutoksista rahalakiin (141/1928). 
491 Eduskunnan istuntopöytäkirjat 20.3.1928 s. 461–465, 26.3.1928 s. 535–546 ja 30.3.1928 s. 699–700; 
SPPV:n kirjelmä valtioneuvostolle nro 65, 29.9.1920, SPA ja nro 13, 7.2.1928, SPA; HE 26/1917 vp II ja 
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määrän vähentämiseen, mutta tähän liittyi myös fiskaalisia syitä. Metallirahaa voitiin 

tunnetusti pitää setelirahaa pidempään kierrossa, koska se oli kestävämpää ja näin ollen 

metallirahan aiheuttamat kustannukset jäivät tosiasiallisesti pienemmiksi. Toisaalta valtiolle 

oli edullisempaa lyöttää metallirahaa, jos metallirahaan käytetyn metallin määrä oli 

pienempi. 

 

Lopulta vuonna 1925 säädettiin uusi rahalaki, joka astui voimaan seuraavan vuoden alusta. 

Tällä uudella rahalailla säädettiin voimaan uusi rahajärjestelmä, kultavakuuskanta. 

Rahalaissa säädettiin nimenomaisesti metallirahojen nimellisarvoista492 ja rahojen 

käypyydestä493 eli laillisen maksuvälineen494 asemasta. Uudessa rahalaissa säädettiin 

kultakantakomitean suosituksen mukaisesti setelirahat lailliseksi maksuvälineeksi ja 

setelirahojen vastaanottovelvollisuus (rajoittamaton laillisen maksuvälineen asema) 

säädettiin vastaavaksi kuin päärahalle oli säädetty.495 Aikalaisaineiston mukaan 

oikeustieteessä katsottiin vaihtorahojen osalta, että ne olivat käypiä maksuvälineitä myös yli 

sen määrän, joka oli asetettu laillisen maksuvälineen rajaksi496. Näin ollen vaihtorahojen 

tosiasiallinen käypyys jäi markkinaosapuolten ratkaistavaksi.  

 

On mielenkiintoista havaita aikalaisaineistosta taloustieteilijä Korpisaaren lausuma, jonka 

mukaan uusi rahalaki oli merkittävä, koska enää ei ollut aiempaa epäselvyyttä siitä, oliko 

seteliraha vastaanotettava maksusuorituksessa vai ei497. On kuitenkin huomattava, että 

kyseessä ei ollut oikeudellisesti uusi laintila, koska setelirahat oli säädetty lailliseksi 

maksuvälineeksi jo vuodesta 1921 alkaen, kuten edellä on todettu. Tosin seteliraha voitiin 

nyt katsoa itsenäiseksi rahainstrumentiksi tai vaihtoehtoisesti sen voitiin nähdä edustavan 

suoraan päärahaa ja tämän vuoksi setelirahasta säädettiin laillinen maksuväline. Ei ole 

 
13/1928; Korpisaari 1923 s. 145; PaVM 2/1917 II vp ja 1/1928; SuVM 21/1928 ja 21a/1928; Tudeer 1939 s. 
173–174 ja 279–282; Uusi Suomi 72/25.03.1928 s. 7, KKD. 
492 1, 100 ja 200 markkaa sekä 5, 10, 25 ja 50 penniä. 
493 Laissa säädettiin, että yksityiset tahot eivät olleet velvollisia vastaanottamaan enempää kuin i) 100 markan 
edestä yhden markan metallirahoja, ii) 20 markan edestä 25 ja 50 pennin metallirahoja sekä iii) 10 markan 
edestä 5 ja 10 pennin rahoja. Vastaavaa rajoitusta ei ollut säädetty setelirahoille. 
494 Rahalaki (363/1925) 12 § 1 momentti "[k]ultarahan ohella on jokainen velvollinen laillisen 
maksuvälineenä ottamaan vastaan Suomen Pankin seteleitä" ja 13 § 1 momentti "[v]aihtorahaa on 
rajoituksetta otettava vastaan valtion rahastoihin ja Suomen Pankkiin tapahtuvissa suorituksissa; muut eivät 
ole velvolliset samassa maksussa ottamaan vastaan markkarahoja enempää kuin--". 
495 Rahalaki (363/1925). 
496 Serlachius – Cederberg 1927 s. 37. 
497 Korpisaari 1926 s. 228–229. 



 

ongelmatonta katsoa setelirahoja vain päärahaa edustavaksi rahaksi (maksuvälineeksi), 

koska ne käytännössä muodostivat keskuspankkirahan perustan, vaikkakaan setelirahoja ei 

katettu kokonaisuudessa metallilla498. Mikäli seteliraha ei olisi ollut itsenäinen maksuväline, 

olisi tämä ollut ongelmallista, kun setelirahojen lunastaminen jouduttiin vuonna 1931 

toistaiseksi keskeyttämään499. Toisaalta lainsanamuodon mukainen tulkinta siitä, että 

setelirahoja tuli vastaanottaa kultarahan ohella viittaisi siihen, että setelirahat eivät ainakaan 

olleet päärahaa tai täysin samassa asemassa päärahan kanssa500. Oikeustieteilijä Kastarin 

myöhemmin tekemän tutkimuksen mukaan kultavakuuskannasta luopuminen – juridisesti 

vain setelirahojen lunastus keskeytettiin – oli vain rahajärjestelmän teknisen edellytyksen 

muutos, ja yksityishenkilöiden varallisuusasema ei tämän vuoksi muuttunut501. Kastarin 

näkemyksestä on tulkittavissa, ettei rahakappaleen substanssiarvolla enää tosiasiallisesti 

ollut merkitystä. Oikeustieteessä siirryttiin tulkitsemaan rahoja chartalistisen rahadoktriinin 

ja/tai oikeustieteellisen valtiorahateorian mukaan, joissa rahan säädöksen mukaiselle 

asemalle annettiin painoarvoa502.  

 

Setelirahan säätäminen laillisen maksuvälineen asemaan korosti entisestään oikeuden 

nimellisarvoista luonnetta. Toisin sanoen rahan substanssiarvon merkitys väheni jatkuvasti. 

Kuten aikakauden oikeuskirjallisuudessa todetaan, kullakin rahakappaleella oli 

nimenomainen nimellisarvo (leima-arvo), joka oli riippumaton rahan substanssiarvosta503. 

Lisäksi rahajärjestelmässä yleisesti maksusuoritukset tehtiin nimellisarvon mukaan. Rahan 

nimellisarvosta säädettiin nimenomaisesti säädöksessä kultarahakannan palauttamisesta, 

jossa säädettiin aiemmin liikkeelle laskettujen rahojen käypyydestä rahan nimellisarvon 

mukaan.504 Toisin sanoen yksi aiemman rahalain mukainen markka vastasi yhtä uuden 

 
498 Autio 1996 s. 55–59; Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta 
(313/1920); Laki, joka sisältää väliaikaiset säännökset Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta (298/1921); 
Suomen Pankin ohjesääntö (365/1925). 
499 Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä 
(297/1931). 
500 Rahalaki (363/1925) 12 § 1 momentti. 
501 Kastari 1955 s. 41–44. 
502 On kuitenkin huomattava, että vielä 1960-luvulla lainesitöissä lausuttiin, että vuoden 1925 lain mukaan 
varsinaista rahaa oli kultaraha. Lausuma oli peräisin Suomen Pankin johtokunnan kirjelmästä 
pankkivaltuusmiehille. Ks. HE 113/1961 s. 4 ja SPJ 16.8.1961 2 §, SPA. 
503 Ks. Serlachius – Cederberg 1927 s. 36. 
504 Laki sisältävä erinäisiä kultarahakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä (364/1925). 
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rahalain mukaista markkaa. Aikakauden oikeuskirjallisuuden mukaan raha oli 

nimenomaisesti laskuyksikkö, jonka arvo oli pysyvä505. 

 

Nimellisarvoisen rahajärjestelmän ja oikean maksusuorituksen rajaa tulkittiin 

oikeuskäytännössä, kun setelirahojen lunastuksesta luovuttiin. Aikalaiset käyttivät 

sopimuksissa ehtoa, jonka mukaan maksusuoritus tuli tehdä Suomen kultamarkoissa. Tätä 

niin sanottua kultaehtoa tulkittiin pääsääntöisesti kulta-arvoehdoksi. Oikeuskäytännössä 

edellytettiin, että rahalain mukainen laillinen maksuväline tuli hyväksyä maksusuorituksessa 

ja kulta-arvoehto määritti vain sopimuksen arvon. Lisäksi oikeuskäytännössä linjattiin, että 

riippumatta siitä, oliko velka nostettu tai vastaanotettu kultarahassa, oli velallisella oikeus 

suorittaa maksu voimassa olevan rahalain mukaisilla rahakappaleilla niiden nimellisarvon 

mukaisesti, ellei toisin nimenomaisesti sovittu.506 Oikeuskäytännössä tulkittiin, että 

laillisella maksuvälineellä tehdystä maksusuorituksesta ei maksunsaaja voinut kieltäytyä, 

ellei sopimuksen mukaan eksplisiittisesti muusta maksuvälineestä ollut sovittu ja maksu 

voitiin tosiasiallisesti suorittaa kyseisellä maksuvälineellä. 

 

Oikeudellisessa aikalaisaineistossa käsiteltiin kultaehtoa507, jonka mukaan rahasuorite oli 

maksettava nimenomaisesti kultarahassa. Oikeustieteilijä Caseliuksen mukaan kultaraha oli 

oikeudellisesti lajiesine508, kun sitä ei käytetty maksuvälineenä, ja näin ollen sopimuksessa 

oleva maininta siitä, että maksu suoritettiin kultarahassa ei tarkoittanut sitä, ettei maksua 

voinut suorittaa muulla rahakappaleella kuin päärahalla.509 Vastaavasti samanlaisesta 

kultaehdosta510 Cederberg tulkitsi tarkoittavan ensisijaisesti sitä, että velka tuli suorittaa 

kultarahalla. Mikäli maksusuoritusta ei kuitenkaan kyetty suorittamaan kultarahalla 

muuntuneiden olosuhteiden vuoksi, tuli maksusuoritus suorittaa valtion rahassa 

(keskuspankkirahassa) kultarahan (nimellis-)arvon mukaan ikään kuin rahasurrogaattina.511 

Oikeuskirjallisuudessa kultaehtoa lähestyttiin oikeuskäytäntöä kattavammin ja tuli puoltaa 

 
505 Lagerlöf 1928 s. 108. 
506 KKO 1933-I-8, 1934-II-491, 1937-II-315 ja 1937-II-327. 
507 Lähes poikkeuksetta velkakirjoissa ja sopimuksissa kultaehto oli muotoiltu siten, että maksu tuli suorittaa 
”Suomen kultamarkoilla, joilla oli sellainen paino ja hienous kuin joulukuun 21 päivän 1925 annetuissa 
rahalaissa säädettiin”. Ks. esim. Cederberg 1933 s. 63. 
508 Tulkinta oli aikakaudella vakiintunut. Ks. Serlachius 1920 s. 15. 
509 Caselius 1922 s. 369–387. 
510 Kirjoittaja käyttää kultaehdosta nimitystä kultaklausuuli. Kultaklausuuli-nimitystä käytettiin kyseisenä 
aikana yleisesti niin sanotusta kultaehdosta. 
511 Cederberg 1933 s. 41–60. 



 

tulkintaa, jonka mukaan laillista maksuvälinettä ei ollut pakko vastaanottaa, mikäli muusta 

maksuvälineestä oli sovittu. Tosin olosuhteiden muutoksen vuoksi myös tilanne saattoi 

muuttua, mikäli maksun suorittaminen sovitulla maksuvälineellä ei ollut mahdollista. 

 

Aikakauden elinkeinoelämän sopimuksissa sovittiin pääsääntöisesti kauppasummasta 

nimellisarvoisena ja maksuvälineestä ei tyypillisesti sovittu lainkaan. Joissakin 

sopimuksissa saatettiin poikkeuksellisesti sopia512, että maksu suoritettiin käteisellä tai 

laskua vastaan. Useat sopimukset oli jälkikäteen leimattu ”laskutettu”.513 Laskua vastaan 

suoritettavaa maksua tukivat mahdolliset yritysten kirjanpitokäytänteet. Lisäksi vain 

yhdessä nimenomaisessa sopimuksessa oli maininta rahayksikön arvon sitomisesta 

ulkomaisen valuutan arvonmuutokseen514. Vastaavasti kuin aiemmin, elinkeinoelämä oli 

kiinnostuneempi taloudellisen ostovoiman siirtymisestä kuin siitä, millä maksuvälineellä 

 
512 Maksutapaa tai maksuvälinettä koskevan sopimusehdon sijasta oli tyypillisempää sopia maksueristä ja 
siitä, milloin maksut tuli suorittaa. 
513 ELKA: Sopimus O/Y Ämmäkoski ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 28.1.1920; Sopimus O/Y David 
Pulkkinen ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 31.1.1920; Hissikauppakirja (Hissi no 62) Voinvienti-
Osuusliike Valio ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 14.7.1920; Hissikauppakirja (Hissi no 125) 
Asunto Oy Bulevardinkatu 19 ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 2.6.1922; Hissikauppakirja (Hissi no 
163) Asunto Osakeyhtiö Aura ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 22.1.1923; Hissikauppakirja (Hissi 
no 220) Osuusliike Elanto r.l:n ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 1.8.1923; Hankintasopimus (Hissi 
no 250) Mikkelin Työväen Osuuskauppa ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 26.11.1923; 
Hankintasopimus (Hissi no 280) Rakennustoimisto Rakentaja. Malmi ja Ääri. ja Aktiebolaget Kone 
Osakeyhtiön välillä 5.3.1924; Hankintasopimus (Hissi no 324) Osakeyhtiö Koskiliina ja Aktiebolaget Kone 
Osakeyhtiön välillä 23.8.1924; Hankintasopimus (Hissi no 328) Osakeyhtiö Samponkatu 1 ja Aktiebolaget 
Kone Osakeyhtiön välillä 24.12.1924; Hankintasopimus (Hissi no 356) Asunto Osakeyhtiö Konstantiininkatu 
5 ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 14.1.1925; Hankintasopimus (Hissi no 358) Osakeyhtiö 
Simonlinna ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 11.2.1925; Hankintasopimus (Hissi no 384) Asunto 
Osakeyhtiö Museonkatu N:O 28 ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 9.4.1925; Kauppakirja P.J. 
Tiaisen ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 17.12.1925; Hankintasopimus (Hissi no 454) Rakennusosakeyhtiö 
Pyramid ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 9.1.1926; Sopimus Aunuksen Puuliike Oy:n ja Enso-
Gutzeit Oy:n välillä 14.5.1929; Sopimus Aunuksen Puuliike Oy:n ja Oy Metro-Auto Ab:n välillä 10.12.1929; 
Sopimus Rautatiehallituksen ja A. Ahlström Oy:n välillä 10.1.1930; Hankintasopimus (Hissi no 1450) 
Rakennustyö Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 17.12.1930; Hankintasopimus (Hissi no 1455) Enso-Gutzeit 
Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 27.1.1931; Hankintasopimus (Hissi no 1600) Oy Rakennusmestarien Talo 
– Byggmästarenas Gård Ab:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 30.12.1932; Leveranskontrakt (Hiss no 1666) 
Byggnands Ab:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 28.9.1932; Kauppakirja Karjalan Linja-auto Oy:n ja Suomen 
Voimavaunu Oy:n välillä 11.9.1934; Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Korpivaara & Halla Oy:n 
välillä 5.10.1935; Hankintasopimus Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n ja KONE Osakeyhtiön välillä 23.9.1936; 
Kauppasopimus Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy Volvo-Auto Ab:n välillä 28.10.1936; Kauppakirja Joh. 
Parvisen Tehtaat Oy:n ja Kauhajoen Saha Oy:n välillä 4.9.1937; Vuokrasopimus Oy Walters Ab:n ja 
Kemiallinen Teollisuus Oy:n välillä 30.9.1937; Sopimus Ipanos Oy:n ja Viipurin Makaronitehdas Oy:n 
välillä 18.12.1937; Sopimus Viipurin Konepaja ja Laivatelakka O/Y:n ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 
12.10.1938; Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n välillä 16.12.1938; 
Kauppasopimus Osakeyhtiö Lypsynimen Konepajan ja Väinö Levälahden välillä 8.6.1939; Urakkasopimus 
Valkeakosken kauppala ja Osakeyhtiö Lypsyniemen Konepajan välillä 21.6.1939; Kauppakirja tilasta Enso-
Gutzeit Oy:n ja Einari sekä Enni Heinosen välillä 11.8.1939. 
514 ELKA: Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 8.8.1930. 
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maksu tuli suorittaa. Joissakin yksittäistapauksissa maksuvälineestä oli sovittu, mutta se oli 

harvinaista. Se, että asiasta ei ollut sovittu, osoittaa sen, että vain harvoin, jos koskaan oli 

epäselvyyttä siitä, miten ja/tai millä kauppasumma tuli suorittaa. Tätä tulkintaa tukee 

aikakauden oikeustieteellinen tutkimus, jonka mukaan rahaa käytettiin yleisesti kaupassa 

vaihdon välineenä515. Mikäli epäselvyyttä rahasta olisi ollut, tähän olisi oletettavasti 

kiinnitetty nimenomaisesti huomiota sopimuskäytännössä ja oikeustieteessä. 

 

Itsenäisen Suomen alkuvuosina rahaksi luettavat oikeudelliset maksuvälineet olivat 

vakiintuneet ja selvempiä kuin aiemmin. Rahaksi luettiin rahalain mukaiset metallirahat, eli 

päärahat ja vaihtorahat, joiden vastaanottovelvollisuutta oli rajoitettu. Vuodesta 1921 alkaen 

seteliraha (paperiraha) säädettiin laillisen maksuvälineen asemaan. Tämä lainsäädäntö ei 

ollut voimassa vain määräaikaa, vaikka lainsäädännön esitöissä määräaikaisuus katsottiin 

tärkeäksi osaksi uudistusta. Juridisesti setelirahan tulkinta rahaksi oikeudellisena 

maksuvälineenä ei ollut ennenkuulumatonta, koska jo ennen tätä muutosta setelirahaa 

pidettiin oikeustieteessä ja raha-asiantuntijoiden keskuudessa laajasti tulkiten (analogisesti) 

laillisena maksuvälineenä. Ilman lainsäädännöllistä laillisen maksuvälineen asemaa 

setelirahan käypyys näyttäisi perustuneen tapauskohtaiseen harkintaan, mikä aiheutti 

epävarmuutta. Viimeistään rahalain uudistuksen yhteydessä seteliraha korotettiin päärahan 

rinnalle, joskaan ei yhtäläiseen asemaan sen kanssa, vaikka oikeudellisesti eroa ei 

käytännössä ollut. Kun setelirahan lunastuksesta jouduttiin luopumaan vuonna 1931, 

ajateltiin, että kyseessä oli väliaikainen talouden häiriö ja kultakantaan palattaisiin 

myöhemmin. Tällä muutoksella ei kuitenkaan ollut merkitystä setelirahan juridiseen 

asemaan. Rahakappaleiden substanssiarvolle tai niiden edustamalle ”vasta-arvolle” ei 

annettu merkitystä. 

 

4.2 Elintarvikepula yhteiskunnallisesti epävakaissa olosuhteissa 
 

Suomen ulkomaankauppa käytännöllisesti katsoen keskeytyi ensimmäisen maailmansodan 

vuoksi516. Venäjän sotatarviketilaukset kuitenkin ylläpitivät teollisuuden tilauskirjoja517. 

 
515 Serlachius 1920 s. 37–38. 
516 Hjerppe 2017 s. 339; Kuisma 2013 s. 164–165; Tudeer 1939 s. 137–145. 
517 Hjerppe 2017 s. 339–340; Uusi Aura 248/24.11.1918 s. 2, KKD; Uusi Suomi 65/19.3.1919 s. 6, KKD. 



 

Tämä ei tarkoittanut sitä, että kaikki teollisuuden toimijat olisivat hyötyneet 

sotatarviketilauksista518. Esimerkiksi Hjerppen tutkimuksen mukaan sahateollisuus kärsi 

länsiviennin keskeytymisestä, jota sittemmin Venäjän kasvava kysyntä paikkasi519. 

Sotatarviketilaukset kohdistuivat Kuisman mukaan paperi-, metalli-, nahka ja 

tekstiiliteollisuuteen. Nämä tilaukset tukivat teollisuutta ja välillisesti työllisyyttä useamman 

vuoden ajan.520 Venäjän vallankumouksen seurauksesta kaupalliset yhteydet itänaapuriin 

katkesivat lokakuussa 1917521. Taloudellinen pohjakosketus tapahtui vuonna 1918, kun 

sotatarviketilaukset olivat loppuneet ja Suomen kansainvälinen asema oli edelleen epäselvä, 

minkä vuoksi länsikaupan avautuminen vaikeutui.522 Lisäksi ulkomaankaupan selkärankana 

toiminutta laivakalustoa ei ollut riittävästi523. Alkuvuodesta 1918 ja jo edeltävän vuoden 

lopussa ryhdyttiin valmistelemaan uusia kauppasopimuksia, mutta sota edelleenkin rajoitti 

mahdollisuuksia niiden solmimiseen. Kauppasopimuksia solmittiin Saksan ja Itävalta-

Unkarin kanssa sekä sittemmin solmittiin tavaranvaihtosopimus Ruotsin kanssa. 

Kauppasopimukset olivat kuitenkin Suomelle epäedullisia ja ne olivat lyhytkestoisia.524 

 

Sodan jälkeen vienti ei ollut ennallaan, mikä vaikutti kansallisesti valuuttavarantoihin. 

Koska tarvittavaa ulkomaista valuuttaa ei ollut, jouduttiin tuontia rajoittamaan 

välttämättömiin elintarvikkeisiin, mikä aiheutti painetta markan valuutta-arvoon.525 

Elintarvikkeiden saatavuus oli tosin kriisiytynyt jo aiemmin, kun Venäjän kaoottinen tilanne 

käytännössä romahdutti Suomen elintarvikkeiden saannin syksyllä 1917. Lisäksi sodan 

jälkimainingeissa elintarvikkeiden saatavuus oli vaikeutunut Suomen kauppasaarron vuoksi, 

joka jatkui aina helmikuuhun 1919 asti, jolloin Suomi katsottiin puolueettomaksi maaksi.526 

Suomen kauppasuhteiden avaaminen aiemmin oli haasteellista käynnissä olleen sodan, 

mutta myös Suomen sisällissodan aiheuttamien tilanteiden ja suhteiden vuoksi527. 

Ulkomaisen valuutan vajausta olisi voitu normaalioloissa täydentää ulkomaisella lainalla, 

mutta poikkeusolot vaikuttivat myös Suomen ulkomaiseen luottokelpoisuuteen. Suomen 

 
518 Esim. Kuisma 2010 s. 25–28. 
519 Hjerppe 2017 s. 340. 
520 Kuisma 2010 s. 33–35. 
521 Kuisma 2010 s. 46–47 ja 52–55; Oksanen – Pihkala 1975 s. 14 
522 Hjerppe 2017 s. 345–346. 
523 Ahvenainen – Kaukinen – Viitaniemi 1982 s. 279–281. 
524 Kuisma 2010 s. 21–24; Oksanen – Pihkala 1975 s 14–15. 
525 Ahvenainen – Vartiainen 1982 s. 175–177; Hjerppe 2017 s. 342; Pihkala 1982a s. 262 
526 Hjerppe 2017 s. 342; Kuisma 2010 s. 46–47. 
527 Kuisma 2010 s. 83–94 ja 195–200. 
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luottokelpoisuus romahti vuonna 1918, jolloin lainalyhennysten maksaminen Saksaan ja 

Englantiin keskeytyi hetkellisesti528. Suomen ulkomaista luottokelpoisuutta kuvaa 

Kansanliiton laatima raportti vuodelta 1920, jossa todettiin, ettei Suomen rahoitusoloista 

voida lausua tarkemmin niiden epävakauden vuoksi. Raportti perustui vuoden 1919 lopulla 

tehtyyn kyselyyn529. 

 

Ulkomaankaupan synnyttämät ongelmat eivät kulminoituneet vain elintarvikepulaan. 

Suomen talous oli ennen sotaa perustunut pitkälti tullituloihin ja nyt kun ulkomaista 

kaupankäyntiä ei voitu harjoittaa, ei aiempaa tulonlähdettä ollut. Tulojen menetystä pyrittiin 

paikkaamaan uusilla veroilla530. 531 Hjerppen mukaan poliitikkojen päätehtävä aikakaudella 

oli vakuuttaa sodan voittaneet maat Suomen luotettavuudesta niin ulkomaisen 

luottokelpoisuuden kuin ulkomaankaupan vuoksi. Suomessa ryhdyttiinkin rakentamaan 

uudelleen ulkomaankauppaa ja ulkomaista luottokelpoisuutta vuonna 1919. Päätöksenteossa 

annettiin paljon painoarvoa ulkomaisille näkökulmille ja tämän vuoksi myös Suomessa 

noudatettiin kansainvälisiä suosituksia sekä malleja.532 

 

Suomen ulkomaisen luottokelpoisuuden lasku ja olematon vienti pakotti Suomen 

rahoittamaan menojaan jollakin tavalla. Suomessa toimittiin kuten muissakin Euroopan 

maissa ja menoja rahoitettiin setelirahoituksella, kuten aikalaisaineistossa todettiin533. 

Setelirahan määrän kasvulla ja hyödykkeiden huonolla saatavuudella oli kuitenkin 

voimakkaat vaikutukset jo aiemmin syntyneeseen inflaatioon534. Valuuttakurssin 

vakauttaminen ja inflaation hillitseminen annettiin Suomen Pankin tehtäväksi, joka ryhtyi 

 
528 Hjerppe 2017 s. 341–342. 
529 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 460–461. 
530 Ensimmäisen maailmansodan jälkeen säädettiin muun muassa uudesta (varain-)siirtoverosta, joka 
kohdistui osakkeiden ja kiinteistöjen siirtoihin. Ahvenaisen ja Vartiaisen mukaan siirtoveron oli tarkoitus 
nimenomaisesti kohdistua keinotteluvoittoihin, joita pyrittiin hankkimaan osake- ja/tai kiinteistökaupoilla. 
Lähdeaineistoista ei ilmene oliko vero tarkoitettu väliaikaiseksi. Kyseinen veromuoto on yli 100 vuotta 
myöhemmin edelleen käytössä. 
531 Ahvenainen – Vartiainen 1982 s. 180–181; Hjerppe 2017 s. 341. 
532 Hjerppe 2017 s. 345–346. 
533 Hoppu 1923 s. 58–59; Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta 
77/27.7.1918; Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta (313/1920). 
534 Sodan aikainen ja sen jälkeinen inflaatio nähtiin usean tekijän summaksi, kuten muun muassa 
kultakannasta luopuminen, setelirahoitus sekä valtion uudistukset, joista aiheutui kustannuksia. Mikään 
yksittäinen syy ei aiheuttanut inflaatiota – inflaatioon liittyvät syyt olivat monisyisemmät. Joka tapauksessa 
yhteiskunnallista keskustelua käytiin asiasta. Ks. Hoppu 1923 s. 19–20 ja 47–49, Korpisaari 1918 s. 6 sekä 
Tudeer 1939 s. 137–145. 



 

rahan kysynnän hillintään rahapoliittisin toimin muun muassa diskonttokorkoa 

korottamalla535. 

 

4.3 Juridisesta kultakannasta kultavakuuskantaan 
 

Ensimmäisen maailmansodan päättyessä Suomessa oli juridisesti voimassa klassinen 

kultakanta, vaikka setelien lunastaminen kullalla oli keskeytetty536. Suomessa ajateltiin 

yleisesti, että sodan jälkeen rahan arvo palaisi ennalleen kuin itsestään. Kuitenkin vähitellen 

selvisi, etteivät sodan aikana liikkeelle lasketut setelirahat vähenisi vaan päinvastoin ne 

lisääntyivät. Lopulta oli selvää, että vaikka sota oli päättynyt, ei rahan lunastamista kullalla 

voitu aloittaa uudelleen.537 Varsinaisesti yhteiskunnallinen keskustelu rahasta tai tarkemmin 

ottaen rahan vakaudesta heräsi 1920-luvun taitteessa538. Kuusterän ja Tarkan mukaan sotien 

jälkeisenä aikana yleisenä tavoitteena oli setelirahan lunastamisen palauttaminen ja näin 

ollen kultakantaan palaaminen. Tätä tavoitetta kannattivat käytännössä kaikki merkittävät 

talousmaat ja akateeminen maailma.539 

 

Vuonna 1920 pidetyn Brysselin konferenssin päätavoitteeksi lausuttiin inflaation 

pysäyttäminen, jotta kultakantaan voitaisiin palata540. Inflaatio oli sodan jälkeen 

kansainvälinen ilmiö541. Aikakauden viranomaisaineiston mukaan Suomessa inflaation 

nähtiin syntyvän keskuspankin valtion alijäämien setelirahoituksesta ja Suomessa ryhdyttiin 

Brysselin konferenssin jälkeen toimiin setelirahoituksen lopettamiseksi542. Setelinanto-

oikeuden kontingenttia nostettiin 1,5 miljardiin markkaan eli sen kattamaton osuus kasvoi 

viisinkertaiseksi543 aiempaan enimmäismäärään nähden – enimmäismäärässä on huomioitu 

 
535 Ahvenainen – Vartiainen 1982 s. 177–178. 
536 Sodan loppupuolella asia noteerattiin nimenomaisesti sanomalehdessä. Ks. Viipurin Sanomat 
151B/23.12.1917 s. 2, KKD. 
537 HE 20/1921; Jensen-Eriksen 2012 s. 252; Korpisaari 1923 s. 113; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 461–462; 
Tudeer 1939 s. 121–122; Uusi Aura 248/24.11.1918 s. 2 KKD; Uusi Suomi 65/19.3.1919 s. 6, KKD. 
538 Ks. esim. Kauppalehti 94/26.4.1919 s. 2, KKD ja 196/27.8.1921 s. 1, KKD sekä Riihimäen Sanomat 
133/24.11.1921 s. 3, KKD. 
539 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 461–462. 
540 Ibid s. 461–462. 
541 Hirvilahti 1993 s. 12. 
542 HE 64/1921. 
543 On korostettava, että viisinkertaisuus ei tarkoittanut setelinanto-oikeuden viisinkertaistumista, koska 
Suomen Pankin setelien vakuutena oleva määrä vaikutti setelinanto-oikeuden kokonaismäärään. Ks. 
Hirvilahti 1993 s. 23. 
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pankkivaltuusmiehille annettu interventio-oikeus544. On kuitenkin huomattava, että 

viisinkertainen määrä ei tarkoittanut viisinkertaisuutta ostovoimassa vaan nimellisarvossa 

mitattuna. Kontingentin kasvattamista perusteltiin pyrkimyksellä lopettaa setelirahoitus ja 

pyrittiin palauttamaan ulkomaisten toimijoiden luottamus Suomen rahaan545. Suomessa 

oltiin nyt liikkumassa kohti terveempää taloutta ja Suomessa alkoi olla edellytykset 

deflatoriseen politiikkaan, johon pyrittiin jo sodasta alkaen. Nyt kun edellytykset olivat 

olemassa, deflatorista politiikkaa koskevasta tavoitteesta kuitenkin luovuttiin.546 

 

Suomen Pankki pyysi ulkomaisilta asiantuntijoilta lausuntoa markan arvon vakauttamisesta 

ja mahdollisesta kultakannan palauttamisesta. Asiantuntijalausuntopyyntöön vastasi vain 

professori Eli Heckscher. Heckscherin lähtökohtana oli, että rahajärjestelmä tulisi sitoa 

johonkin. Ensisijaisesti hänen näkemyksensä mukaan kansainvälinen kultarahajärjestelmä 

olisi Suomelle paras ratkaisu, jotta vakaa rahan arvo voitiin saavuttaa. Kultarahajärjestelmä 

oli laajemminkin kansainvälisen keskustelun kohteena ja Yhdysvalloissa pohdittiin jopa 

kullan demonetisointia.547 

 

Kansallisesti eduskunnan pankkivaltuusto katsoi, että mahdollista kultakantaan siirtymistä 

tulisi valmistella (kultakanta-)komiteassa. Kultakantakomitean jäsenet tuli valita siten, että 

komiteassa oli edustettuna Suomen Pankki ja ulkopuoliset intressiryhmät. 

Kultakantakomitean jäseniksi valittiin Suomen Pankista Risto Ryti548 (johtokunnan 

puheenjohtaja), Ernest Nevanlinna549 (pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja), 

 
544 Laki, joka sisältää väliaikaiset säännökset Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta (298/1921). 
545 HE 64/1921. 
546 HE 64/1921; Hoppu 1923 s. 59; Tudeer 1939 s. 161–164 ja 178. 
547 Heckscher 1923 s. 6–8; Korpisaari 1926 s. 226–229; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 472 ja 487; Travers-
Borgstroem 1923 s. 2–3 ja 7. 
548 Risto Ryti tunnetaan parhaiten presidenttinä. Käsiteltävänä aikakautena hän ei kuitenkaan toiminut vielä 
Suomen tasavallan presidenttinä. Ryti oli koulutustaustaltaan juristi, joka sittemmin kouluttautui 
oikeustieteen lisensiaatiksi ja opiskeli myöhemmin merioikeutta Oxfordissa. Hän oli lähtöisin niin sanotusta 
tavallisesta perheestä ja ryhtyi tekemään merkittävää yksityisen sektorin uraa. Sodan sytyttyä tämä 
merkittävä urapolku katkesi, ja sen seurauksena Ryti päätyi mukaan politiikkaan, jossa hänen lahjakkuutensa 
tunnistettiin nopeasti. Vuonna 1924 hänet nimitettiin Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajaksi. Rytistä 
on sanottu, että hän oli vankkumaton kultakantaisen rahajärjestelmän kannattaja, mutta ei kuitenkaan jäykkä. 
Suomen kultakannan palautuksessa Ryti osoitti ennen kaikkea järkevyyttä, eikä antanut oman mielipiteensä 
nousta käytännöllisyyden edelle. Ks. Turtola 2000. 
549 Ernest Nevanlinna oli kansantaloustieteilijä, joka vaikutti politiikassa erityisesti talouspoliittisena 
asiantuntijana. Vares kuvailee Nevanlinnan poliittista suuntausta lausumalla, että ”--hän ei varsinaisesti 
mieltänyt edustavansa oikeistoa. -- Kannanotot saattoivat asiakysymyksissä olla lähellä jopa 
sosiaalidemokraatteja, vaikka periaatteellisella tasolla sosialismi torjuttiin vaarallisena luokkapolitiikkana ja 



 

pankkivaltuusmiehet Väinö Tanner550, Hugo Vasenius551 ja Eero Yrjö Pehkonen552. Niin 

sanottuja ulkopuolisia tahoja edustivat Juho Kusti Paasikivi553 (pankinjohtaja), Johan 

Oswald Wasastjerna554 (pankinjohtaja) sekä Einar Ahlman555 (toimitusjohtaja).556 

Kultakantakomitean jäsenistöstä puolet oli koulutukseltaan juristeja ja varsinaisen 

taloustieteen koulutuksen oli saanut vain Nevanlinna. Pankkivaltuusmiehet Tanner ja 

Vasenius olivat merkittäviä toimijoita osuusliiketoiminnassa ja näin ollen edustivat 

poliittisten puolueiden lisäksi vähittäiskauppiaita. Pankkisektori oli edustettuna suoraan 

pankinjohtajien toimesta ja teollisuutta edusti paperiteollisuusyhtiön toimitusjohtaja 

Ahlman. Ahlmanin edustaman yhtiön Kymin sanotaan tehneen merkittäviä investointeja 

samaan aikaan, kun hän toimi kultakantakomitean jäsenenä557. Investointeja rahoitettiin niin 

oman päänomaehtoisesti kuin velkarahoituksella558. On selvää, että tällaisessa tilanteessa 

ainakaan Kymi Osakeyhtiön ja välillisesti Ahlmanin etuna ei olisi ollut rahan arvon 

palauttaminen (deflaatio ja/tai revalvaatio). 

 

 
kosmopoliittisena aatteena”. Kyseisenä aikana Nevanlinna oli valittu Helsingin yliopiston finanssiopin 
professoriksi. Ks. Vares 2001. 
550 Väinö Tanner oli tunnettu poliitikko ja osuusliike Elannon toimitusjohtaja. Hän oli koulutukseltaan juristi 
ja käynyt myös kauppaopiston. Tanner edusti SDP:tä, mutta yksimielisyyttä ei ole siitä, voidaanko häntä 
pitää ainakaan oikeaoppisena sosiaalidemokraattina. Paavolaisen mukaan Tanner oli työväen näkökulmasta 
porvari tai jopa kapitalisti. Komiteajäsenyyden aikana Tanner toimi myös kulutusosuuskuntien 
hallintoneuvoston puheenjohtajana. Ks. Paavolainen 2017. 
551 Hugo Vasenius (vuodesta 1935 Vasarla) oli kauppaopiston käynyt kauppaneuvoksen (v. 1923) arvonimen 
saanut osuuskauppatoiminnan vaikuttaja. Vasenius opiskeli itsenäisesti juridiikkaa ja kansantaloustiedettä 
sekä suoritti näitä koskevia opintoja yliopistossa. Toimiessaan pankkivaltuusmiehenä Vasenius oli Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunnan johtokunnan jäsen ja toimitusjohtaja. Lisäksi hän toimi yleisen 
Osuuskauppaliiton johtokunnassa sekä valtion Alkoholiliikkeen johtokunnassa. Ks. Määttä 2008. 
552 Eero Yrjönen Pehkonen oli koulutukseltaan agronomi ja teki lyhyen poliittisen uran. Hänet valittiin 
Maalaisliiton riveihin ja luottamustehtäviin Mäkelän mukaan lähinnä sen vuoksi, että Maalaisliitolla oli vain 
vähän koulutettua väkeä. Ks. PVM vuosikertomus 1921 18 §, SPAD ja Mäkinen 2001. 
553 J. K. Paasikivi on tunnettu presidenttinä. Hän oli koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja juristi sekä 
filosofian kandidaatti. Tullessaan valituksi kultakantakomiteaan Paasikivi toimi Kansallis-Osake-Pankin 
pääjohtajana. Paasikivi oli aiemmin toiminut valtion palveluksessa, mutta Suomen Pankin ovien kiinni 
pysyminen oli ajanut Paasikiven yksityiselle sektorille. Ks. Polvinen 1997. 
554 J. O. Wasastjerna toimi kyseisenä aikana Pohjoismaiden Yhdyspankin keskushallituksessa ja 
varatoimitusjohtaja. Ks. Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. 
555 Einar Ahlman oli koulutukseltaan filosofian kandidaatti ja juristi. Hän harjoitti työuransa alkupuolella 
Tampereella asianajotoimintaa ja sai tätä kautta merkittävät suhteet elinkeinoelämään. Ahlman valittiin 
Pohjoismaisen Osakepankin Tampereen konttorin johtajaksi ja sittemmin toimitusjohtajaksi edellisen 
johtajan itsemurhan seurauksena. Komiteajäsenenä Ahlman edusti paperiteollisuutta Kymi Osakeyhtiön 
toimitusjohtajana. Ahvenaisen mukaan Ahlman panosti edustamassaan yhtiössä mittaviin investointeihin 
sekä 1920- että 1930-luvulla. Lisäksi Ahlman toimi komiteajäsenenä toimiessaan myös Suomen 
Työnantajain Keskusliiton hallituksessa. Ks. Ahvenainen 2000. 
556 SPPV 13.11.1924 163 §, SPA. 
557 Ahvenainen 1972 s. 133–138; Ahvenainen 2000. 
558 Ahvenainen 1972 s. 133–138. 
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Rahajärjestelmän perustasta käytiin keskustelua kultakantakomiteassa ja komitean mukaan 

kultakantaan voitiin siirtyä, jos se otettaisiin käyttöön myös Englannissa. Risto Ryti avasi 

esitelmässään näkemystään kullan käypyydestä rahajärjestelmän perustana. Hän korosti 

muun muassa sitä, että kultakantaisella rahajärjestelmällä oli historiaa, mutta 

paperirahajärjestelmällä sitä ei varsinaisesti ollut.559 Rytin esittämä väite ei täysin pitänyt 

paikkaansa, koska paperirahajärjestelmä oli ollut tosiasiallisesti käytössä jo kymmenen 

vuoden ajan, mutta kokemukset siitä olivat huonoja, mikä johtui oletettavasti siitä, että 

paperirahaa käytettiin kriisiaikoina. Kuusterän ja Tarkan mukaan Rytin pääsanoma oli, että 

Suomen tulisi palata kultakantaan ulkomaisen luottokelpoisuuden vuoksi560. Lisäksi 

merkittävien kauppakumppanien, kuten Englannin, rahajärjestelmien perustalla oli 

vaikutusta Suomen rahajärjestelmään. 

 

Rahajärjestelmän muutoksen yhteydessä käytiin myös keskustelua mahdollisesta 

vahingonkorvauksesta inflaation aiheuttamista taloudellisista menetyksistä (ostovoiman 

menetyksestä). Heckscher otti lausunnossaan kantaa myös tähän asiaan. Heckscherin 

mukaan kompensointi olisi erittäin haastavaa, koska piti määritellä kuka kompensoi ja keitä 

lopulta tuli kompensoida. Heckscher kommentoi epäsuorasti, että oikeusvarmuuden ja 

sopimuksen sitovuuden tuli olla ensisijaisia periaatteita, joita noudatettiin. Joka tapauksessa 

lausunnossa korostettiin, että mahdollinen kompensaatio tuli suorittaa siten, ettei 

kompensaatiosta aiheutuisi inflaatiota, joka tekisi kompensaation tyhjäksi.561 Kuusterä 

mukaan inflaatiosta aiheutunut taloudellinen vahinko nähtiin käytännössä loukkauksena 

omistusoikeutta kohtaan562. Kysymys inflaation aiheuttamasta 

vahingonkorvausvelvollisuudesta oli mielenkiintoinen. Käytännössä kysymys oli siitä, että 

voisiko valtio joutua vastuuseen epävakaista rahaoloista. Heckscher ei lopulta ottanut asiaan 

kantaa, mutta periaatteellisesti kysymys oli tärkeä.  

 

Kultakantakomitea yhtyi mietinnössään Genovan taloudellisessa konferenssissa esitettyyn 

näkemykseen, jonka mukaan kultakannan käyttöönoton yhteydessä kultaa ei tulisi laskea 

 
559 Helsingin Sanomat 111/25.04.1925 s. 3–4, KKD; Kultakantakomitean mietintö s. 5; Travers-Borgstroem 
1923 s. 2–3 ja 7. 
560 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 472 ja 487. 
561 Heckscher 1923 s. 16–18, 21, 38–49 ja 78–83. 
562 Kuusterä 1997 s. 294. 



 

liikkeelle enempää kuin oli välttämätöntä – toisin sanoen kultarahan käyttö maksuvälineenä 

tuli minimoida. Tätä perusteltiin sillä, että kullan markkina-arvo ei nousisi, jos 

maksujärjestelmä minimoisi kullan käytön, erityisesti kun muut maat ottavat 

rahajärjestelmän perustaksi kullan.563 Kultakantakomitea lausui vielä nimenomaisesti, että 

setelit tuli säätää rahalaissa lailliseksi maksuvälineeksi, koska käytäntö oli osoittanut setelien 

olleen rahaliikenteessä merkittävässä asemassa564. Komitean lausuma oli yhtenevä 

aikakauden uuden rahateorian kanssa. Tämän rahateorian mukaan rahan käytännöllisyydelle 

ja kannattavuudelle – kansantaloudellinen näkökulma huomioiden – tuli antaa painoarvoa.565 

Oli selvää, että mikäli kultaa oli tarkoitus laskea liikkeelle vain vähän, oli setelirahat 

säädettävä lailliseksi maksuvälineeksi, jotta taloudellinen vaihdanta voitiin turvata ja 

toisaalta kultavakuuskantaisen järjestelmän perusidea voitiin toteuttaa. 

 

Sekä komiteamietinnössä että Heckscherin asiantuntijalausunnossa oli kannatettu sitä, että 

kultakanta tuli saattaa voimaan voimassa olleen vaihtokurssin mukaan. Suomen Pankki 

lausui vuosikirjassaan 1924, että markan kulta-arvon tuli olla enemmin liian matala kuin 

korkea. Tätä perusteltiin sillä, että se olisi viennille edullista.566 Voidaan katsoa, että 

talouspolitiikassa oltiin ottamassa askeleita kohti vientipolitiikkaa edistävää aikakautta. 

Oletettavasti tämän näkökulman ja/tai painotuksen muutos johtui siitä, että nyt voitiin 

joustavasti päättää valuuttakurssista, eikä Venäjän vaikutusta valuuttakurssiin tarvinnut enää 

yhtä välittömästi huomioida. 

 

Pääsääntöisesti rahalain uudistusta ja kultakantaa puollettiin, mutta eriäviä mielipiteitä 

esitettiin siitä, mikä tulisi olla markan arvo kullassa mitattuna567. Kun kultakantakomitean 

mietintö sittemmin julkaistiin, se sai osakseen voimakasta arvostelua. Arvostelua tuli 

kahdesta suunnasta; niiltä, jotka olivat kärsineet inflaation seurauksesta suuria menetyksiä 

ja menettäneet jopa omaisuutensa, mutta myös niiltä, jotka eivät ymmärtäneet 

rahauudistuksen perusteita. Aikalaiskirjallisuudessa ja myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa 

on esitetty, että ne henkilöt, jotka eivät ymmärtäneet uudistusta, olisivat jopa pelänneet 

 
563 Ks. kultakantakomitean mietintö s. 7–8 ja 10–12 sekä vrt. Heckscher 1923 s. 16–18, 21, 38–49 ja 78–83. 
564 Kultakantakomitean mietintö s. 7–8 ja 10–12. 
565 Korpisaari 1926 s. 228–229. 
566 Heckscher 1923 s. 21; Kultakantakomitean mietintö s. 1–2; SPV 1924 s. 19–20, SPAD. 
567 Kauppalehti, 99/29.04.1924 s. 2–4, KKD. 
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uudistuksen merkitsevän rahan arvon alenemista, mutta tarkempia perusteluja tälle väitteelle 

ei esitetty. On luonnollista, että nämä tahot vastustivat muutosta, mutta tästä huolimatta 

varsinaiselta suuremmalta vastustukselta vältyttiin. Asiantuntijat, joista nimenomaisesti 

mainittiin Gustav Cassel, kehuivat komiteamietintöä asiantuntevaksi.568 

 

Uuden rahalain esitöissä lausuttiin nimenomaisesti, että mikäli nykyistä lakiehdotusta 

vastustettaisiin, olisi siitä todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.569 Oletettavasti tällä 

tavoin oli tarkoitus saada läpi erimielisyyttä aiheuttanut markan kansainvälinen arvo eli 

markan ”uusi” valuuttakurssi. Käytännössä lakiehdotus perustui kultakantakomitean 

mietintöön ja voidaan katsoa, että komitean jäsenistö pitkälti myös päätti uuden rahalain 

sisällöstä sekä markan kansainvälisestä arvosta. Demokraattisen järjestelmän näkökulmasta 

näin merkittävän vallan keskittyminen oli ongelmallista, mutta kultakantakomitean 

mietintöä pidettiin asiantuntevana, joten vallan keskittymisestä ei oletettavasti aiheutunut 

varsinaista haittaa. Joka tapauksessa yleisesti voidaan todeta, että rahaolojen kohenemista 

toivottiin ja muutosta puollettiin eduskunnassa vahvalla konsensuksella. On silti selvää, että 

deflatorinen politiikka tai revalvaatio ei olisi palvellut kultakantakomitean jäsenien 

intressejä, vaikka deflaatiosta olisi ollut hyötyä sille keskiluokalle, joka oli menettänyt 

varallisuutensa. 

 

Kultavakuuskantaan siirtyminen toteutettiin kokonaan uudella rahalailla570, joka annettiin 

loppuvuonna 1925. Uuden rahalain ja muiden rahajärjestelmää koskevien säädösten 

muutokset olivat määrällisesti vähäisiä, mutta yhteiskunnallisesti ja rahajärjestelmän 

näkökulmasta merkittäviä. Laki astui voimaan 1. tammikuuta 1926.571 Kultavakuuskantaan 

siirtyminen oli kansainvälinen ilmiö ja Suomelle siirtyminen oli merkittävää ensinnäkin 

 
568 Eduskunnan istuntopöytäkirjat 4.12.1925 s. 1944, 7.12.1925 s. 2078–2094 ja 10.12.1925 s. 2284–2288; 
Kaleva 169/30.07.1922 s. 2, KKD; Korpisaari 1926 s. 226–239; Tudeer 1939 s. 244–246. 
569 Eduskunnan istuntopöytäkirjat 4.12.1925 s. 1944, 7.12.1925 s. 2078–2094 ja 10.12.1925 s. 2284–2288; 
HE 75/1925; PaVM 5/1925; SuVM 80/1925; VaVL 49/1925. 
570 Rahalakia täydennettiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1927. Päätöksen nojalla säädettiin, että 
maksusuoritukset tuli pyöristää viiden pennin tarkkuudella. Tätä oli ehdotettu ensimmäisen kerran 
eduskunnassa kansanedustaja Niukkasen toimesta vuonna 1920, mutta tuolloin aika ei ollut ehdotukselle 
kypsä. Oletettavasti kyseiseen päätökseen suhtauduttiin myönteisemmin, koska kysymys oli nyt vähemmän 
politisoitunut. Sitä ei ehdottanut yksittäinen kansanedustaja. Lisäksi uuden rahateorian mukaan asiantuntijat 
tulkitsivat yleisesti, ettei rahayksikön suuruus ollut suoraan yhteydessä hintatasoon. Ks. valtioneuvoston 
päätös penneihin päättyvien määrien tasoittamisesta valtion suorituksissa (203/1927). 
571 Laki sisältävä erinäisiä kultarahakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä (364/1925); Suomen Pankin 
ohjesääntö (365/1925); Rahalaki (363/1925). 



 

kansainvälisen luottokelpoisuuden, mutta myös kansainvälisen kaupan vuoksi. Vaikka 

Ruotsin paluulla kultakantaan vuonna 1924 oli Suomelle käytännön merkitystä, lopullinen 

ratkaisu kultavakuuskantaan siirtymisestä syntyi Englannin toimenpiteiden jälkeen572. 

Englanti oli Suomen suurin vientimaa573. 

 

4.4 Markan irtautuminen kultavakuuskannasta 
 

Rahalain muutos oli saatu voimaan ja keskuspankin tavoitteen mukainen vakaa markka 

saavutettu, mutta vain hetkeksi. New Yorkin pörssiromahdus vuonna 1929 aloitti 

kansainvälisen talouden taantuman, joka lopulta laukaisi pankkikriisin vuonna 1931. 

Talouskriisin lisäksi Suomen vientitulot kärsivät ahdingosta, kun Neuvostoliitto vei Suomen 

markkinaosuutta sahateollisuudessa.574 

 

Kansainvälinen taantuma vaikutti Suomen vientiin ja luonnollisesti myös taloudelliseen 

tilaan. Taloustaantumaa pidettiin kuitenkin vain hetkellisenä ilmiönä ja tämän vuoksi 

Suomen Pankki pyrki edelleenkin ylläpitämään vakaata markkaa sekä voimassa ollutta 

kultakantaa. Lopulta kun Englanti ensimmäisenä luopui kultakannasta vuonna 1931, muut 

kauppakumppanit seurasivat toimenpidettä ja luopuivat setelirahan lunastamisesta kullalla, 

Skandinavia mukaan lukien. Suomen Pankilla ei ollut mahdollisuutta ylläpitää kultakantaa, 

koska Suomen Pankista virtasi pois valuuttaa. Suomen Pankki pyrki taistelemaan tätä 

vastaan sääntelemällä valuuttakauppaa, mutta se ei johtanut toivottuun lopputulokseen.575 

Suomen Pankki oli lopulta pakon edessä ja keskeytti setelirahojen lunastamisen parin viikon 

vitkastelun jälkeen576. Jensen-Eriksenin tutkimuksen mukaan erityisesti Ryti vastusti 

irtaantumista kultavakuuskannasta577. Tämä ei ollut sinänsä ihme, koska Ryti oli tunnettu 

kultakannan puolestapuhuja. Vielä samana vuonna 1931 säädettiin laki Suomen Pankin 

 
572 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 474, 479 ja 487–489. Ks. myös Bohlin 2010 s. 344–345. 
573 Kuusterä – Tarkka 2011 s. 474, 479 ja 487–489. 
574 Kuisma 2013 s. 170–173; Kuusterä 1997 s. 295–296; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 513–515.  
575 Bohlin 2010 s. 350–351; Kuusterä 1997 s. 295–296; Ryti 1931 s. 245–246; Suvanto 1982 s. 299–301; 
Tudeer 1939 s. 292–297. 
576 Suomen Pankki oli joutunut nopeasti reagoimaan syntyneeseen tilanteeseen, minkä vuoksi Suomen 
Pankilla ei ollut lakiin perustuvaa oikeutta irtaantua kultakannasta. Vielä saman vuoden aikana säädettiin 
laki, jonka nojalla Suomen Pankkia tai sen johtohenkilöitä kohtaan ei voinut esittää vaatimuksia sen vuoksi, 
että Suomen Pankki ei lunastanut setelirahoja 12.10.1931–6.11.1931 välisenä aikana. Ks. laki Suomen 
Pankin vapauttamisesta vastuusta eräissä tapauksissa (296/1931). 
577 Jensen-Eriksen 2012 s. 257. 
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ohjesäännön muutoksesta, jonka nojalla Suomen Pankki oli oikeutettu poikkeamaan 

setelirahan lunastusvelvollisuudesta. Laki säädettiin voimaan taannehtivasti578. 

 

Perinteisesti kultakantaa ja kultavakuuskantaa pidettiin hyvänä rahajärjestelmän perustana, 

mikä muun muassa turvasi ulkomaisen luotonsaannin. Aution mukaan liikepankkien johtajat 

painostivat Suomen Pankkia luopumaan kultavakuuskannasta.579 Autio katsoo, että 

kultavakuuskannasta luopuminen oli joidenkin liikepankkien ja suurasiakkaiden etu 

(ulkomaisen luotonsaanti), mutta myös joidenkin liikepankkien tappio 

(valuuttakurssitappiot)580. Kullan kysynnän aiheuttama (kansallinen) deflaatio näkyi 

kansallisesti maataloustuotteiden hinnan laskuna ja yleisesti vientihintojen laskuna. Tällä oli 

lopulta vaikutusta pankkien luottotappioihin.581 Suvannon mukaan erityisesti maaseudun 

väestö arvosteli rahapolitiikkaa ja korkeaa korkotasoa suhteessa maatalouden tuottoon582. 

Lopulta kuitenkaan ei enää ollut kysymys yksittäisten tahojen intressistä, vaan suuremmasta 

yhteiskunnallisesta tarpeesta. Aution mukaan liikepankkien kanta oli merkittävin syy 

kultavakuuskannasta luopumiseen583. 

 

Kultavakuuskannasta luopumista pidettiin väliaikaisena talouden häiriön aiheuttamana 

ilmiönä. Tätä kuvastaa hyvin se, että Suomen Pankin oikeutta setelirahojen lunastuksen 

keskeyttämisestä säädettiin määräaikaisella asetuksella, joka oli voimassa 1.5.1932 asti584. 

Tilanne oli vastaavanlainen kuin vuonna 1915. Ilmiötä pidettiin väliaikaisena ja 

tosiasiallisesti oli siirrytty paperirahakantaan, vaikka juridisesti rahajärjestelmän arvo 

perustui edelleen kultaan. Pankkivaltuusmiehet lausuivatkin, että kultavakuuskannasta oli 

luovuttu toistaiseksi ja vuonna 1932 tilanne näytti edelleen jatkuvan585. Setelien lunastuksen 

keskeyttämistä jatkettiin vuosi kerrallaan, mihin vaikutti merkittävästi se, etteivät muut 

kauppakumppanit palauttaneet kultavakuuskantaa uudelleen voimaan586. Tätä väliaikaista 

 
578 Laki Suomen Pankin ohjesäännön 7 ja 8 §:n muuttamisesta (288/1931). 
579 Autio 1992a s. 50–52. 
580 Ibid s. 51–52. 
581 Ibid s. 54–55; Pihkala 1982a s. 270–272. 
582 Suvanto 1982 s. 299. 
583 Autio 1992a s. 51–52. 
584 Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä 
(297/1931). 
585 PVM kertomus 1932 s. 10–11. 
586 Tudeer 1939 s. 297–298. 



 

poikkeusta jatkettiin lopulta uusien asetusten nojalla aina 31.12.1963 asti587. Tosin uusi 

rahalaki astui voimaan 1.1.1963588. 

 

Kultavakuuskantainen rahajärjestelmä oli toistaiseksi odottamassa kansainvälisen talouden 

tilan palautumista. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Suomessa oltaisiin oltu vapaassa 

paperirahajärjestelmässä. Suomen markan valuuttakurssi pyrittiin vakauttamaan suhteessa 

punnan valuuttakurssiin. Voidaan sanoa, että markan arvo suhteessa puntaan vakiintui vasta 

vuonna 1933589. Tuo kurssi, joka asetettiin 3.3.1933 pidettiin voimassa aina toiseen 

maailmansotaan asti.590 Markan sitominen Englannin puntaan oli kansainvälinen ilmiö – ns. 

puntaklubi –, jota Suomi seurasi. Britannia oli Suomen merkittävin vientimaa, joten oli 

luonnollista valita punta referenssivaluutaksi ja pyrkiä turvaamaan ulkomaankauppaa 

mahdollisimman tehokkaasti. On merkittävää, että Suomessa punnan valinta perustui 

Suomen Pankin johtokunnan päätökseen, eikä sen taustalla vallinnut lainsäädäntöä tai muuta 

demokraattisesti valitun tahon päätöstä.591 Menettely perustui kuitenkin aiempaan Suomen 

Pankin ohjesääntöön, jonka nojalla sen johtokunnalla oli oikeus määrä valuuttakursseista. 

Tosin nyt juridinen viitekehys oli tosiasiallisesti muuttunut.  

 

4.5 Muutoksen syyt 

 

Suomessa ja kansainvälisesti tavoiteltiin yleisesti kultakantaan paluuta. Kultakanta oli 

juridisesti voimassa, mutta setelirahojen lunastaminen oli väliaikaisesti keskeytetty 

ensimmäisen maailmansodan vuoksi592. Kuusterän mukaan kultakantaan paluuta pidettiin 

 
587 Ks. asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä 
(297/1931), (124/1932), (366/1932), (302/1933), (426/1934), (364/1935), (358/1936), (375/1937), 
(349/1938), (429/1939), (691/1940), (824/1941), (936/1942), (1169/1945), (830/1948), (599/1951), 
(438/1954), (362/1957) ja (397/1960). 
588 Rahalaki (276/1962). 
589 Suomen ja Englannin välinen taloudellinen side vahvistui samana vuonna, kun osapuolet solmivat 
kauppasopimuksen 29.9.1933. Kauppasopimuksen olivat jo neuvotelleet ja solmineet muut Pohjoismaat. 
Suomelle oli erittäin tärkeää kyseisen kauppasopimuksen solmiminen, koska kyseisenä aikana maat pyrkivät 
sääntelemään tuontia protektionistisin toimin. Näin ollen Suomi sai tietynlaisen turvan siitä, minkälaisia 
toimia Suomeen tultiin soveltamaan. Tämä kauppapoliittinen toimenpide ei kuitenkaan aiheuttanut 
rahalainsäädännöllisiä muutoksia. On ilmeistä, että sopimus toi stabiilisuutta kauppaan Englannin kanssa. Ks. 
Solintander 1933 s. 377 ja 380–386. 
590 Junnila 1970 s.10; Kuusterä 1996 s. 30; Kuusterä – Tarkka 2011 s. 532–537; PVM kertomus 1932 s. 10–
11; PVM kertomus 1933 s. 10–11; PVM kertomus 1934 s. 10; PVM kertomus 1935 s. 10; PVM kertomus 
1936 s. 10–11. 
591 Ibid. 
592 Ks. yksityiskohtaisemmin tutkimuksen luvussa 3.3.4. 
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tärkeänä, jotta rahan arvo ja valuuttakurssit voitiin vakauttaa ja kansainväliset talousolot 

olisivat siten palanneet ennalleen. Yhtäältä Kuusterä näkee, että kultakannan palauttamiseen 

liittyi eräänlainen kunniakysymys.593 Pihkalan mukaan kysymys oli yleisesti 

mahdollisimman vapaan ulkomaankaupan palauttamisesta594. Aikalaisaikakauskirja 

Kauppiaan mukaan epävakaat rahaolot loivat yleistä epävakautta kaupankäyntiin, mikä ei 

ollut toivottava ilmiö595. 

 

Epäilemättä ulkomaankauppa oli kansainvälisesti tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikutti 

siihen, että kultakanta haluttiin palauttaa. Suomessa kärsittiin ensimmäisen maailmansodan 

loputtua elintarvikepulasta, joka aiheutui siitä, ettei valuuttavarantoa ollut riittävästi 

ulkomaiseen kaupankäyntiin – tosin elintarvikkeiden saatavuus oli vaikeutunut jo aiemmin 

Venäjän sisäisen tilanteen seurauksena. Elintarvikkeiden hankinta olisi ollut mahdollista 

myös ulkomaisella lainalla tai lisäämällä vientiä. Ulkomaisen lainan saanti oli haastavaa 

tilanteessa, jossa rahaolot olivat epävakaat ja valuuttakurssit vaihtelivat. Sama koski myös 

vientiä, joka oli käytännössä pysähtynyt ensimmäisen maailmansodan aikana ja välittömästi 

sen jälkeen. Suomessa kultakantaan paluun perimmäisenä syynä oli todennäköisesti 

tarvittavien välttämättömyystarvikkeiden hankinta ulkomailta, johon kytkeytyi välillisesti 

tavoite ulkomaisen luottokelpoisuuden parantamisesta sekä rahaolojen vakaudesta ja 

yleisestä luotettavuudesta. Ylätasolla nämä voitiin kiteyttää ulkomaankaupan 

vaatimukseksi. 

 

Sodan jälkeen aikakauden sanomalehdessä katsottiin, että ensimmäisen maailmansodan 

aikaisesta ja sen jälkeisestä inflaatiosta kärsivät rahavaroja säästäneet (mukaan lukien 

vakuutussäästäjät) ja velkojat. Inflaatiosta kärsi erityisesti keskiluokka. Vastaavasti 

inflaatiosta ”hyötyivät” omaisuuserien omistajat.596 Hjerppen näkemys on yhtenevä 

aikalaisaineistossa esitetyn näkemyksen kanssa. Lisäksi hänen mukaan vallinneista 

olosuhteista hyötyivät sodan aikana ja sen jälkeen talolliset, koska elintarvikepula nosti 

elintarvikkeiden hintatasoa. Yleisesti häviäjiä olivat Hjerppen mukaan ne, joiden tulotaso ei 

 
593 Kuusterä 1997 s. 292–294. 
594 Pihkala 1982a s. 262. 
595 Kauppias 18/1.9.1923 s. 8, KKD. 
596 Kauppalehti 94/26.4.1919 s. 2, KKD. 



 

pysynyt inflaation perässä.597 Lisäksi sotatarviketilaukset nostivat väliaikaisesti osan 

teollisuutta harjoittaneista inflaatiosta hyötyvien joukkoon. 

 

Rahamuutoksesta kärsivät erityisesti säästäjät riippumatta siitä oliko säästövarat talletettu 

pankkiin vai oliko heidän säästövaransa säästetty käteisenä. Lisäksi uudistuksen häviäjinä 

olivat markkamääräisiä lainoja myöntäneet velkojat. Rahalain ”vakiinnuttaman” rahan 

reaaliarvon laskusta hyötyivät nettovelalliset. On syytä korostaa, ettei rahalain muutos 

itsessään tehnyt kenestäkään suoranaista voittajaa tai häviäjää. Talouspolitiikka oli jo 

aiemmin johtanut näihin seurauksiin ja nyt talousjärjestelmää pyrittiin pikemminkin 

vakauttamaan. Kultavakuuskantaan siirtyminen lopulta vain ikään kuin teki inflaation 

aiheuttamat taloudelliset vahingot lopulliseksi. 

 

Kun kultakantaan palaamista ryhdyttiin Suomessa käsittelemään kultakantakomitean 

toimesta, sen jäsenistössä oli merkittävä elinkeinoelämän edustus, mutta myös virkamiehet 

olivat edustettuina komiteassa. Tästä huolimatta painoarvoa annettiin vain rahan arvon 

vakauttamiselle, eikä inflaatiosta kärsineille suoritettu vahingonkorvausta. Tilanne olisi ollut 

todennäköisesti toinen, mikäli komiteajäsenistön kokoonpano olisi ollut toisenlainen. 

Erityisesti vientipoliittiset näkökulmat huomioitiin kultavakuuskannan käyttöönotossa ja 

Suomen markan arvo (kullassa) säädettiin Suomen vientiä hyödyttäen eli valuutta-arvoa 

devalvoiden. Lopulta kun kultavakuuskanta säädettiin voimaan, siihen vaikutti merkittävästi 

ulkomaisten kauppakumppaneiden, erityisesti Englannin, kultavakuuskannan käyttöönotto. 

Voidaan nähdä, että lopulta merkitsevää Suomen päätöksenteossa kultavakuuskannan 

käyttöönotossa oli viennin lisäksi ulkomainen luottokelpoisuus ja luotonsaanti. Tehdyt 

toimet palvelivat myös kultakantakomitean jäsenistön intressejä. 

 

Vakaan rahan vallitessa taloudellisten toimijoiden ja kansalaisten oli huomattavasti 

helpompi toimia sekä suunnitella tulevaa. Voidaan katsoa, että tämän vuoksi vakaat rahaolot 

sekä rahan arvo oli kaikkien etu, mutta silti devalvaatiosta hyötyivät erityisesti velalliset ja 

aiemmin mainittu vientiteollisuus. Todennäköisesti eräs välillisesti muutoksesta hyötynyt 

 
597 Hjerppe 2017 s. 342–343. 
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henkilö oli kultakantakomitean jäsen Ahlman, joka oli voimakkaasti investointeja tehneen 

vientiteollisuutta harjoittaneen yhtiön toimitusjohtaja. 

 

Kultavakuuskanta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja oli voimassa vain noin viiden vuoden ajan. 

Vaikka ilmeisenä syynä setelirahan lunastuksen keskeyttämiseen oli kansainvälinen 

talouskriisi, oli Suomessa Aution mukaan kysymys nimenomaisesti pankkien vaatimuksesta. 

Voidaan katsoa, että rahajärjestelmän muutos talouskriisin aikana kumpusi 

rahoitusjärjestelmän tarpeista. Erityisesti kysymys oli siitä, että pankkien ulkomainen 

luotonsaanti palautettiin, millä oli välillisesti vaikutusta muun muassa pankkien 

maksuvalmiuteen. Tosin kuten Autio toi esiin, jotkin pankit kärsivät devalvoinnissa 

valuuttakurssitappioita. Lisäksi muutoksessa kärsivät tuontia harjoittavat toimijat, kun 

ulkomaiset hinnat nousivat devalvaation seurauksesta sekä erityisesti ne, jotka olivat 

ostaneet tavaroita remburssilla tai velaksi siten, että edellä mainitut velkainstrumentit 

erääntyivät maksettavaksi devalvaation jälkeen – syntyi kurssitappiota598. Näin ollen 

setelirahan lunastuksen keskeyttämisessä on ollut kysymys Suomen Pankin 

valuuttakurssipoliittisesta päätöksenteosta. 

 

--- 

 

Suomen itsenäistyttyä setelirahan asema oikeudellisena maksuvälineenä selkiytyi. 1920-

luvun alussa seteliraha säädettiin lailliseksi maksuvälineeksi ja säännösmuutoksen 

tarkoituksena oli, että keinottelulla saatavia voittoja pyrittiin torjumaan. Katsottiin, että 

erityisesti Hypoteekkiyhdistys kärsisi, mikäli säännösmuutosta ei toteutettaisi. Käytännössä 

rahoitusmarkkinoita ja velkojia pyrittiin turvaamaan muutoksella. Setelirahan asema 

”vakinaistettiin” rahalainmuutoksella, kun seteliraha säädettiin aiemman laintilan mukaisesti 

lailliseksi maksuvälineeksi. Nyt laintila perustui nimenomaisesti rahalakiin, ei vain 

yksittäiseen säännökseen.  

 

Aikakauden rahateorian mukaan rahakappaleen materiaalilla ei ollut enää aiempaa 

merkitystä ja paperirahaa pidettiin kehittyneimpänä rahan muotona. Suvannon mukaan 

 
598 Aaltonen 1947 s. 90–91. 



 

kullan asema rahasäädöksessä oli lähinnä psykologinen599. Näin asia pitkälti olikin, koska 

kultarahoja ei ollut tarkoitus laskea liikkeelle varsinaisessa maksuvälinetarkoituksessa. 

Varsinaisesti rahateorian muutoksella ei ollut suoraan hyötyviä tahoja, pois lukien 

valtiontalous, jonka ei tarvinnut hankkia niin paljon jalometallia maksuväline käyttöön. Nyt 

setelirahan ”uudella” juridisella asemalla voitiin turvata setelirahan käypyys ja välillisesti 

markkinoiden luottamus setelirahaan. Voidaan tulkita myös, että säätämällä setelirahat 

laillisen maksuvälineen asemaan haluttiin myös vakauttaa rahaoloja – turvata taloudellinen 

vaihdanta sekä luoda oikeusvarmuutta. Epäilemättä olosuhteet olisivat olleet huonommat, 

jos setelirahaa ei olisi säädetty laillisen maksuvälineen asemaan. 

 

Käytännössä setelirahan säätäminen laillisen maksuvälineen asemaan uudessa rahalaissa oli 

usean tekijän summa. Kyse oli kansainvälisestä ilmiöstä niin rahajärjestelmän muutoksen 

kuin rahateorian600 osalta. Asiaan vaikuttivat sekä käytännön tarpeet vaihdannassa että 

oikeusjärjestelmän luoman luottamuksen tarve maksuvälineen käypyyteen. Tämän lisäksi 

Suomen itsenäinen asema mahdollisti muutoksen, eikä pelkoa emämaan toimista enää ollut. 

Joka tapauksessa tärkeimpänä syynä muutokseen on ollut käytännön vaihdannan tarpeet. 

 

Rahalainsäädäntö loi rahajärjestelmän juridisen viitekehyksen, jota ei muutettu, vaikka 

setelirahan lunastaminen kullalla keskeytettiin. Tosin faktisesti rahajärjestelmä irtaantui 

kultavakuuskannasta. Kun rahoitusjärjestelmän tappioita pelättiin 1920-luvun alussa, 

seteliraha säädettiin laillisen maksuvälineen asemaan. Nyt kun rahajärjestelmää muutettiin 

rahoitusmarkkinatoimijoiden vaatimuksesta, ei setelirahan juridinen asema muuttunut. On 

selvää, että rahajärjestelmän muutokset myötäilivät rahoitusmarkkinoita, julkisen talouden 

sekä liike-elämän tarpeita, toisin sanoen talouselämää yleisesti. Raha oikeudellisena 

maksuvälineenä oli vain välillisesti sidottu näihin muutoksiin, mutta juridiset maksuvälineet 

elivät jonkinlaisessa ”rinnakkaistodellisuudessa” suhteessa rahajärjestelmään. Seteliraha 

voidaan varovaisesti tulkita itsenäiseksi maksuvälineeksi 1920-luvun alusta alkaen. Vaikka 

vielä kultavakuuskantaisessa rahauudistuksessa kullalla oli symbolinen asema, oli selvästi 

siirrytty kohti chartalistista ja/tai oikeustieteellisen valtiorahateorian suuntausta. Raha 

 
599 Suvanto 1982 s. 297–298. 
600 Rytin mukaan rahateoreettisen ja paperirahajärjestelmän kannattajana oli Keynes. Ks. Helsingin Sanomat 
111/25.04.1925 s. 3, KKD. 
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oikeudellisena maksuvälineenä säilytti kuitenkin niin sanotun kovan ytimen 

muuttumattomana rahalain muutoksesta huolimatta – kovana ytimenä pidettiin 

rahakappaleen nimellisarvoa, rahayksikköä ja rahakappaleen disponointia. Voidaan tulkita, 

että raha oikeudellisena maksuvälineenä muuttui säännös-/säädösmuutosten seurauksesta 

vain sen verran kuin oli välttämätöntä talouselämän (mm. rahoitusmarkkinat, julkinen 

talous ja liike-elämä) tarpeiden tyydyttämiseksi.  



 

5. Toinen maailmansota, uudet markat ja yksityinen raha 

5.1 Raha oikeudellisena maksuvälineenä toisen maailmansodan jälkeisinä 

vuosikymmeninä 

 

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen rahajärjestelmä perustui juridisesti 

kultavakuuskantaan, mutta setelirahojen lunastus kullalla ja muilla lainmukaisilla tavoilla 

oli keskeytetty. Talousolot kärsivät inflaatiosta, jolla oli lopulta vaikutusta 

rahalainsäädäntöön. Taloutta vaivannut inflaatio näkyi rahalainsäädännössä, kun 

metallirahojen lyöntimateriaaleja ja kokoa muutettiin useaan kertaan. Lisäksi 

nimellisarvoltaan pieniä setelirahoja pyrittiin korvaamaan metallirahalla, koska sillä 

saavutettiin pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä valmistuskustannuksista – metallirahat 

pysyivät kierrossa pidempään.601 Maksuvälinetehtävässä rahakappaleen materiaalilla ei enää 

ollut itseisarvoa. Painoarvoa annettiin rahakappaleen osoittamalle nimellisarvolle 

(varallisuuserä/ostovoima) vastaavalla tavalla kuin oli katsottu jo ennen toista 

maailmansotaa. 

 

Rahakappaleiden lyöntimateriaalien lisäksi rahakappaleiden nimellisarvot oli alistettu 

poliittisen päätöksenteon alaiseksi. Vuonna 1945 toteutettu setelirahakappaleiden leikkaus 

oli osoitus siitä, että poliittiset intressit ajoivat jopa omistusoikeuden yli.602 Setelirahojen 

leikkaaminen ei kuitenkaan muuttanut setelirahan asemaa juridisena maksuvälineenä. 

Muutos vaikutti setelirahaan vain sen osoittaman arvon (nimellisarvo) osalta, 

maksuvälineenä ja varallisuuseränä. 

 

Aikakaudella kansallisessa oikeustieteessä käsitys rahasta oli tosin muuttumassa. 

Oikeustieteilijä Wrede lähestyi rahaa uudella tavalla rahan tehtävien kautta. Wreden mukaan 

oikeudellisessa kontekstissa rahan tehtävänä oli i) vaihdannan edistäminen, ii) toimia 

arvonmittana ja iii) maksuvälineenä toimiminen.603 Rahan lähestyminen sen tehtävien kautta 

 
601 Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (801/1940); Laki rahalain muuttamisesta (696/1943); Laki 
rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (1326/1945); Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (329/1949); 
Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (613/1951); Laki rahalain muuttamisesta (452/1953); Laki 
rahalain muuttamisesta (350/1956). 
602 Laki rahaolojen säännöstelemisestä (1255/1945); Valtioneuvoston päätös rahaolojen säännöstelemisestä 
(1321/1945). 
603 Wrede 1946 s. 42. 
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oli oikeustieteessä uutta, mutta valtavirtaisessa taloustieteessä vakiintunut tapa. Wreden 

mukaan yleisenä vaihdon välineenä saattoi toimia mikä tahansa esine, jos se oli yleisesti 

hyväksytty tai laki oli säätänyt siitä yleisen vaihdon välineen (laillinen maksuväline)604. 

Tästä huolimatta Wrede tulkitsi setelirahan (paperiraha) osalta, että sen laillisen 

maksuvälineen asemasta huolimatta se ei ollut suppeasti tulkittuna varsinaista rahaa, vaan 

edustavaa rahaa, joka toimi maksuvälineenä605. Wrede katsoi, ettei laillisen maksuvälineen 

asema tehnyt rahakappaleesta rahaa. Wreden näkemys perustui klassisen jalometallin 

aikakauden oikeustieteellisen metallismin rahadoktriiniin, jonka mukaan suppeasti tulkiten 

rahaksi katsottiin vain metallirahat. Tulkinta ei ollut ongelmaton, erityisesti kun 

rahajärjestelmän rahakappaleiden käypyys ei ollut sidottu enää rahakappaleen 

substanssiarvoon. 

 

Rahan oikeustieteellinen tutkimus oli jokseenkin harvinaista toisen maailmansodan 

jälkeisinä vuosina ja vuosikymmenenä, mutta kiinnostus pankkirahan tutkimukseen oli 

kuitenkin hiljalleen heräämässä. Tämä johtui postisiirtoliikkeen yleistymisestä. Pankkiraha 

nähtiin yleisesti oikeustieteessä pankin ja asiakkaan väliseksi velkasuhteeksi. Kun asiakas 

käytti tätä saamisoikeutta (pankkiraha) maksusuorituksessa, voitiin tässä oikeustoimessa 

saaminen nähdä itsenäisenä maksuvälineenä.606 Aikakauden oikeuskirjallisuudessa 

kuitenkin katsottiin, ettei pankkiraha ollut varsinaisesti rahaa vaan saamisoikeus antoi 

oikeuden disponoida tilillä olevaa rahaa607. Myös oikeuskäytännöstä on tulkittavissa, että 

pankkitalletuksen (pankkirahan) katsottiin vastaavan rahavaroja608. Pankkirahan 

oikeudellista asemaa ei tulkittu siirtojärjestelmien välillä eri tavoin, vaikka 

postisiirtoliikkeessä oleva talletus turvattiin aina valtion takauksella, toisin kuin 

pankkisiirtojärjestelmän piirissä olevat varat609. Näin ollen vaikutti siltä, että pankkiraha oli 

muodostunut jonkinlaiseksi samankaltaiseksi edustavaksi rahaksi kuin seteliraha oli 

aiemmin ollut, tosin sillä erotuksella, että kysymys oli yksityisen tahon tarjoamasta 

maksuvälineestä. Lisäksi pankkirahan ja setelirahan vakuutena olevat varallisuuserät 

poikkesivat toisistaan. 

 
604 Ibid. 
605 Ibid s. 43–44. 
606 DL 1958 s. 119; Hirvelä ym. 1950 s. 68–75; Horsti 1945 s. 378–383; Salonen 1946 s. 326. 
607 Horsti 1945 s. 378–383. 
608 LM 1947 s. 268. 
609 Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938) 5 §. 



 

 

Rahajärjestelmän ja näin ollen rahan juridista viitekehystä muutettiin seuraavan kerran noin 

kahdenkymmenen vuoden kuluttua toisen maailmansodan päättymisestä. Uusi rahalaki 

(1963) muutti rahakappaleiden juridista asemaa. Uusi rahalaki ja uusi markka tarkoittivat 

ensinnäkin sitä, että Suomessa tuli voimaan uusi rahayksikkö, joka oli nimellisarvoltaan 

satakertainen610 suhteessa aiemmin voimassa olleeseen rahayksikköön. Rahalaissa seteliraha 

nostettiin päärahaksi, mikä viimeistään poisti epäselvyyden siitä, tuliko setelirahaa pitää 

itsenäisenä rahainstrumenttina.611 Setelirahan asema laillisena maksuvälineenä612 ei 

muuttunut ja sitä tuli edelleen vastaanottaa rajoituksetta maksusuorituksesta. Pääraha oli 

rahalain mukaisen ”rahahierarkian” korkein rahainstrumentti, joka jalometallisten 

rahajärjestelmien aikana oli lyötetty siitä jalometallista, joka oli rahajärjestelmän perustana. 

Toisin sanoen nyt muutoksella vahvistettiin se juridinen tosiasia, ettei rahajärjestelmän 

mukaisten rahakappaleiden arvo itsessään perustunut mihinkään. Kuitenkin rahalain mukaan 

kansainvälinen perusarvo (valuuttakurssi) ilmaistiin kullassa613. Rahalla siis tarkoitettiin 

aiempaan tapaan rahakappaletta, joka osoitti rahayksikön mukaista nimellisarvoa. 

Nimellisarvo osoitti sen määrän, jolla rahakappale tuli vastaanottaa ja nimellisarvoista 

rahajärjestelmää turvattiin säätämällä rahakappaleet lailliseksi maksuvälineeksi – ilman 

rahakappaleen vastaanottovelvollisuutta eli laillisen maksuvälineen asemaa ei 

rahakappaletta kannattaisi ottaa vastaan suuremmasta arvosta kuin rahan substanssiarvo oli. 

Nyt tosin seteliraha ei ollut enää vain edustavaa rahaa. Lisäksi on huomionarvoista, että 

1960-luvulla oikeustieteessä jatkettiin Wreden aiemmin soveltamaa tulkintaa. Rahaa 

lähestyttiin rahan tehtävien kautta: raha oli maksuväline ja arvonmitta.614 

 

Sopimuskäytännössä ei tapahtunut muutosta maksuvälineiden osalta toisen maailmansodan 

jälkeisinä vuosikymmeninä. Elinkeinoelämän sopimuksissa oli aiempaan tapaan sovittu 

pääsääntöisesti vain kauppasummasta615. Kuitenkin 1950-luvulta alkaen joissakin 

 
610 Rahalailla oli vaikutusta ennen rahalain muutosta tehtyihin velvoitteisiin, ja näin ollen ennen rahalain 
uudistusta tehtyjen velvoitteiden nimellisarvon mukainen summa oli jatkossa suoritettava sadasosasta. Ks. 
laki rahalain voimaansaattamisesta (277/1962) ja valtiovarainministeriön päätös rahalain 
voimaansaattamisesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (557/1962). 
611 Rahalaki (276/1962). 
612 Ibid 3 § "Laillisia maksuvälineitä ovat setelit ja metallirahat.". 
613 Ibid 2 §. 
614 Hakulinen 1965 s. 82–84; LM 1967 s. 630. 
615 ELKA: Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 11.9.1939; Sopimus 
Outokumpu Oy:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 11.5.1940; Kauppakirja Onni Vilkkaisen ja Viipurin Linja-auto 
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sopimuksissa mainittiin maksutavaksi nimenomaisesti postisiirtotilille suoritettava 

maksu.616 Näissä sopimuksissa Suomen valtio oli maksunsaajana ja oli ilmeistä, että valtio 

käytti kyseistä sopimusehtoa, koska valtio nimenomaisesti tavoitteli postisiirtoliikkeen 

käyttöönottoa ja perusteli sitä valtion saamilla eduilla. Elinkeinoelämän laskuissa 

postisiirtotilinumero alkoi yleistyä jo 1940-luvulla ja 1950-luvulla laskuille oli kirjattu myös 

liikepankkien sekkitilinumero617. Kuten aiemminkin elinkeinoelämä vaikutti olleen 

 
Oy:n välillä 12.6.1940; Kauppakirja Ensio Merivirta ja Viipurin Linja-auto Oy:n välillä 8.4.1941; Sopimus 
Warkauden tehtaan Ammattikoulun ja Osakeyhtiö Lypsyniemen Konepajan välillä 6.9.1941; Sopimus 
Rauma-Raahe Oy:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 8.10.1942; Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy 
Suomen Autoteollisuus Ab:n välillä 12.11.1942; Lisenssisopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Sementtiyhdistyksen 
välillä 14.11.1942; Sopimusluonnos Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 
1.12.1943; Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 23.3.1944; 
Metsäkauppakirja Enso-Gutzeit Oy:n ja P.M. Linnoitusosaston Metsätoimiston välillä 1.9.1944; 
Vuokrasopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n välillä 24.8.1945; Sopimus Rautatiehallituksen 
ja A. Ahlström Oy:n välillä 22.2.1946; Lisenssisopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Sementtiyhdistyksen välillä 
28.3.1946; Hankintasopimus N:o E/III/218/pos.168 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja A. Ahlström 
Oy:n välillä 18.12.1946; Hankintasopimus N:o E/IV/114 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja A. 
Ahlström Oy:n välillä 3.12.1947; Nosturin Hankintasopimus K722 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön 
välillä 2.1.1948; Nosturin Hankintasopimus K739 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 25.2.1948; 
Sopimus Enso Gutzeit Oy:n ja Insinööritoimisto Kaarlo Amperlan välillä 19.1.1950; Hankintasopimus Posti- 
ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.4.1950; Hankintasopimus (Hissi no 4893) Rauma-Raahe 
Oy:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 4.12.1950; Hankintasopimus Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja 
Ajokki Oy:n välillä 15.2.1951; Hankintasopimus (Hissi no 5003) Kuusankosken Osuusliikkeen ja Kone 
Osakeyhtiön välillä 2.3.1951; Sopimus Enso-Gutzeit Oy.n ja Väinö Tolvasen välillä 24.10.1952; 
Kauppasopimus No. 25/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Nikolajeff Ab:n välillä 7.3.1953; Kauppasopimus 
No. 28/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Espoon kunnan välillä 16.3.1953; Kauppasopimus No. 58/53 
Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Sokos Ab:n välillä 24.4.1953; Kauppasopimus No. 89/53 Hämeenkylän Tiili 
Oy:n ja Asunto Oy Perusti 11:n välillä 30.5.1953; Kauppasopimus No. 118/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja 
Rakennusliike Villamo Oy:n välillä 20.7.1953; Kauppasopimus No. 112/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja 
Rakennusliike Villamo Oy:n välillä 1.8.1953; Kauppasopimus No. 166/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy 
Sokos Ab:n välillä 12.9.1953; Hankintasopimus Sysmän Mylly- ja Sähkölaitos Oy:n ja Itä-Hämeen Sähkö 
Oy:n välillä 5.10.1953; Kauppasopimus No. 168/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Toimitusjohtaja Einari 
Peltosen välillä 18.11.1953; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.10.1954; 
Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 19.9.1956; Kauppasopimus Oy 
Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.10.1957; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen 
Sokeri Oy:n välillä 10.10.1958; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.9.1959; 
Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 13.9.1960; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri 
ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.9.1960; Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 
14.8.1961; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.9.1961; Kauppasopimus Oy 
Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 21.9.1962; Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Ensio 
Liimataisen välillä 12.12.1962; Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri Ensio Karttusen välillä 
13.12.1962. 
616 ELKA: Hankintasopimus N:o E/III-VIII/10/pos. 168 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja Enso-
Gutzeit Oy:n välillä 25.10.1951; Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 6.5.1952; 
Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 21.3.1953; Puutavaranmyyntisopimus 
Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 17.4.1953; Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n 
välillä 9.4.1954; Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 18.4.1954; 
Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 9.10.1954; Puutavaranmyyntisopimus 
Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 17.4.1957; Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n 
välillä 20.5.1957. 
617 ELKA: Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 8.3.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
16.6.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 11.7.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
6.10.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 17.11.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
21.11.1939; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.4.1940; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 



 

kiinnostunut taloudellisen ostovoiman618 siirtymisestä nimenomaisen maksutavan tai 

maksuvälineen sijasta. Kun huomioidaan lisäksi se, että 1940-luvun puolivälin jälkeen 

useassa sopimuksessa nimellisarvoinen kauppasumma oli sidottu tietyn valuuttakurssin 

muutokseen tai yleisesti hintatason muutokseen (indeksiehto), oli selvää, että elinkeinoelämä 

antoi painoarvoa varallisuuserän (rahan) taloudellisen ostovoiman siirtymiselle619. Lisäksi 

elinkeinoelämän sopimusten indeksiehdot ja muut vastaavat ehdot vahvistavat 

oikeusjärjestelmän rahayksikön nimellisarvoperiaatteeseen kuuluvan tosiasian, juridisesta 

näkökulmasta rahayksikön arvo (nimellinen) oli pysyvä620. Toisin sanoen oikeudellisesta 

näkökulmasta rahayksikön nimellisarvon todellisella ostovoimalla ei ollut vaikutusta rahan 

käypyyteen tai sen arvoon. Tämä on ymmärrettävää, koska käytännössä olisi ollut haastavaa 

tai jopa mahdotonta noudattaa rahayksikön valorismin mukaista arvoa eli rahayksikön 

reaaliarvoa. 

 
30.5.1940; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 23.7.1940; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
6.8.1940; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 28.10.1940; Enso Virkailijakerho Oy lasku 18/28.11.1940; 
Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 20.5.1941; Oy Renlund Ab lasku 39/11.6.1941; Varta Oy lasku 
3311/24.7.1941; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 29.10.1941; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
10.11.1941; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 13.6.1942; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
11.11.1942; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 18.11.1942; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
2.3.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 22.3.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 
19.4.1943; Oy Weilin &Göös Ab lasku 10.5.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 12.7.1943; Lohjan 
Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.7.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 12.8.1943; Lohjan 
Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 9.9.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 22.9.1943; Lohjan 
Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.9.1943; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.10.1943; Lohjan 
Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 31.1.1944; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 2.3.1944; Lohjan 
Kalkkitehdas Osakeyhtiö 2.6.1944; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 16.9.1944; Lohjan Kalkkitehdas 
Osakeyhtiö lasku 4.10.1944; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.10.1944; Lohjan Kalkkitehdas 
Osakeyhtiö lasku 15.12.1944; Valke Osakeyhtiö lasku 269/Ta/28.3.1950; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö 
lasku 25.4.1950; Oy Arabia Ab lasku 2850/14.4.1950; Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 14.4.1950; 
Autola Oy lasku 4717/L/19.6.1950; Valtion Metallitehtaat lasku 1146/50/5.12.1950; Lohjan Kalkkitehdas 
Osakeyhtiö lasku 30.12.1950; Oy Cronvall Ab lasku 52194/12.1.1961; Oy Control Ab lasku 
8849/VY8989/25.10.1960; Huolintaliike Oy Hanko Ab lasku 6369/31.12.1960. 
618 Muutamissa sopimuksissa oli turvattuna nimenomaisesti sopimuksen mukainen ostovoima indeksiehdolla 
tai sitomalla kauppasumma ulkomaisen valuutan kurssiin. 
619 ELKA: Lisenssisopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Sementtiyhdistyksen välillä 28.3.1946; Nosturin 
Hankintasopimus K722 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 2.1.1948; Nosturin Hankintasopimus 
K739 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 25.2.1948; Hankintasopimus Posti- ja 
lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.4.1950; Hankintasopimus (Hissi no 4893) Rauma-Raahe Oy:n n 
ja Kone Osakeyhtiön välillä 4.12.1950; Hankintasopimus Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Ajokki 
Oy:n välillä 15.2.1951; Hankintasopimus (Hissi no 5003) Kuusankosken Osuusliikkeen ja Kone Osakeyhtiön 
välillä 2.3.1951; Hankintasopimus N:o E/III-VIII/10/pos. 168 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja 
Enso-Gutzeit Oy:n välillä 25.10.1951; Kauppasopimus No. 166/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Sokos 
Ab:n välillä 12.9.1953; Hankintasopimus Sysmän Mylly- ja Sähkölaitos Oy:n ja Itä-Hämeen Sähkö Oy:n 
välillä 5.10.1953; Kauppasopimus No. 168/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Toimitusjohtaja Einari Peltosen 
välillä 18.11.1953. 
620 Aikalaisaineistossa rahayksikön ikuista arvoa kritisoitiin verotuksen näkökulmasta. Vaikka indeksiehdolla 
ei ollut varallisuusasemaa muuttavaa vaikutusta, vaan sen pyrkimyksenä oli säilyttää osapuolien 
varallisuusasema, se ei ollut veroneutraali oikeustoimi. Westling kritisoi verotusta tämän vuoksi taloustieteen 
kirjallisuudessa. Ks. Westling 1959 s. 269–274. 
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Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä rahan oikeudellinen asema muuttui 

merkittävästi. Toisen maailmansodan jälkeen oikeustieteessä tulkittiin, että raha oli edelleen 

suppeasti (e contrario) tulkittuna vain metallirahaa ja seteliraha oli vain edustavaa rahaa, 

vaikka jo aiemmin katsottiin, että viimeistään setelirahan lunastuksen keskeyttäminen 

”muutti” setelirahan itsenäiseksi rahainstrumentiksi621. Jo kaksikymmentä vuotta aiemmin 

taloustieteessä oli katsottu, että korkean kehityksen rahaa oli paperiraha eli valtavirtaisen 

taloustieteen näkemystä ei ollut vielä yksimielisesti hyväksytty oikeustieteeseen622. 

Maksuvälineiden osalta tulkintaa kuitenkin laajennettiin aiemmasta, kun oikeustieteellisessä 

tutkimuksessa rahaa lähestyttiin sen tehtävien kautta. Näin ollen katsottiin, että raha tai 

maksuväline oli käypä maksuväline, joko yleisen hyväksyttävyyden tai laillisen 

maksuvälineaseman kautta. Uusi rahalaki poisti myös aiemman tulkinnallisen kysymyksen 

setelirahan asemasta. Nyt viimeistään seteliraha oli säädöksessä nostettu itsenäiseksi 

rahainstrumentiksi. 

 

Pankkiraha teki myös tuloaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 

Pankkiraha katsottiin oikeudessa yleisesti edustavaksi rahaksi ja käyväksi maksuvälineeksi, 

mikäli osapuolet olivat näin sopineet. Kuten elinkeinoelämän sopimukset osoittavat, 

elinkeinoelämän osalta pankkiraha oli käypä maksuväline. Elinkeinoelämää kiinnosti 

maksusuorituksen saaminen, eikä sen mielenkiinto kohdistunut siihen, millä 

maksuvälineellä maksu suoritettiin. Voidaan katsoa, että suppeasti (e contrario) tulkiten 

pankkiraha ei ollut oikeudellisesti varsinaista rahaa. Pankkirahaan sisältyi edelleen riski sen 

taloudellisen arvon menetyksestä pankin insolvenssimenettelyssä. Pankkirahan 

tulkitseminen laajentavasti (analogisesti) rahaksi – maksuvälinemielessä – vaatisi myös 

laajaa yleistä käypyyttä. Pankkirahaa ei voida varauksetta lukea laajaan rahakäsitteeseen, 

koska pankkirahan käypyys oli sopimuksenvaraista, vaikka viime kädessä pankkiraha oli 

vaihdettavissa varsinaiseen rahaan, ja koska pankkiraha ei ollut markkinoilla (pois lukien 

elinkeinoelämä) laajasti yleistynyt. 

 

 
621 Ks. tutkimuksen luku 4.1 ja Kastari 1955 s. 41–44. 
622 Ks. tutkimuksen luku 4.3 ja Korpisaari 1926 228–229. 



 

5.2 Krooninen vaiva, inflaatio 

 

Toisen maailmansodan ja sen jälkeinen aika oli voimakkaan inflaation aikaa. Sotatoimia 

rahoitettiin setelirahoituksella Suomen Pankin toimesta, mikä loi pohjan voimakkaalle 

inflaatiolle.623 Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana setelirahoitusta jatkettiin ja valtion 

menot jatkoivat kasvuaan.624 Keskuspankin harjoittama setelirahoitus ja inflaatio olivat 

kansainvälisesti tunnettu ilmiö, mutta Suomen inflaatio oli tavanomaista voimakkaampaa.625 

Lisäksi toisen maailmansodan jälkeen suoritetut sotakorvaukset sitoivat Suomessa tarvitun 

tuotantokapasiteetin pois kansallisten markkinoiden käytöstä.626 

 

Sodan jälkeisessä Suomessa pelättiin Nevakiven mukaan työttömyyttä, mutta lopulta 

työvoimasta oli pulaa627. Aikakauden sanomalehtien mukaan työvoimapula aiheutti 

voimakasta painetta palkkatasoon, jota pyrittiin sääntelemään628. Työvoimapula ei ollut 

ainoa työvoimaan liittyvä haaste. Aikalaisaineiston mukaan joidenkin työntekijöiden palkat 

olivat niin korkeita, etteivät työntekijät halunneet tehdä täyttä viikkoa töitä629. Yhtäältä 

työhalukkuutta pyrittiin lisäämään nostamalla minimipalkkoja630. Hallitus nostikin 

joulukuun 1944 ja kesäkuun 1945 välisenä aikana minimipalkkaa yli kaksinkertaiseksi631. 

Säännöstely ei kohdistunut vain palkkoihin, vaan myös elintarvikkeita säännösteltiin. Tämä 

aiheutti elintarvikkeiden mustanpörssin, joka puolestaan kohotti entisestään aiempia 

korkeita hintoja.632 Kuitenkin Pihkalan mukaan elintarvikepula puolestaan nosti 

tuottajahintoja633. 

 

 
623 HE 67/1938 ja 68/1939; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 18–40; Laki Suomen Pankin ohjesäännön 
muuttamisesta (440/1938); Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (490/1939); 
PaVM 6/1938 ja 1/1939; Pihkala 1982b s. 317–318. 
624 Kuisma 2013 s. 201–205. 
625 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 47; SVT: Elinkustannusindeksi 1938–1939. 
626 Kuisma 2013 s. 191–192. 
627 Nevakivi 2006 s. 231–233. 
628 Itä-Karjala 13/19.7.1943 s. 4, KKD; Laatokka 140/22.6.1943 s. 3, KKD; Rajamme vartija 9/22.9.1945 s. 
282, KKD. 
629 Rajamme vartija 9/22.9.1945 s. 282, KKD. 
630 Heinonen 2020 s. 46; Jensen-Eriksen 2012 s. 258; Pihkala 1982c s. 338. 
631 Pihkala 1982c s. 338. 
632 Heinonen 2020 s. 46–48; Nevakivi 2006 s. 232; Pihkala 1982c s. 358. 
633 Pihkala 1982c s. 359. 
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Inflaatio ajoi ongelmalliseen tilanteeseen hintojen nousun välityksellä, mikä aiheutti painetta 

myös palkankorotuksiin. Palkankorotukset taas ruokkivat entisestään inflaatiota, kuten 

aikalaiset asian ymmärsivät634. Säännöstelyllä pyrittiin myös vaikuttamaan suoraan 

hintatasoon, mutta mustapörssi toimi omilla ehdoillaan. Inflaatio koettiin ongelmalliseksi ja 

J. K. Paasikiven III hallitusohjelmassa inflaation torjuminen lausuttiin yhdeksi poliittiseksi 

tavoitteeksi635. Säännöstelyä ryhdyttiin purkamaan vuonna 1949 ja sotakorvaukset saatiin 

suoritettua loppuun vuoden 1952 aikana636. Näin ollen yhteiskunnassa oltiin hiljalleen 

palaamassa ”tavanomaisiin” oloihin. 

 

5.3 Uusia rahakappaleita ja uusi rahayksikkö 

5.3.1 Inflaatiota vastaan setelivaihdolla 

 

Suomessa inflaation hillitsemisestä ryhdyttiin käymään keskustelua jo sota-aikana. Sekä 

pankkivaltuusmies Frenckell että valtiovarainministeri Tanner nostivat esiin inflaation 

hillitsemistavoitteen vuonna 1942. Samana vuonna Mauno Pekkala oli Kuusterän ja Tarkan 

mukaan epätäsmällisesti lehtiartikkelissa viitannut seteleiden vaihdon mahdollisuuteen.637 

Seteleiden vaihto oli kansainvälisesti tunnettu toimenpide jo ensimmäisen maailmansodan 

jälkeisiltä vuosilta, jolloin Kreikka ja Unkari suorittivat setelinvaihtonsa.638 Kuitenkaan 

tässä vaiheessa seteleiden vaihtoon ei Suomessa ryhdytty. 

 

Voimakkaan inflaation seurauksena valtiovarainministeriön kansantalousosaston yhteyteen 

perustettiin finanssitoimikunta alkuvuodesta 1942. Heinosen mukaan toimikunnan 

päätavoitteena oli nimenomaisesti inflaation hillitseminen. Finanssitoimikunnassa yleisesti 

suhtauduttiin inflaatioon kielteisesti, koska he katsoivat inflaation olleen muiden 

yhteiskunnan jäsenten varojen epäoikeudenmukaista käyttöä.639 Valtion tarvitsemia varoja 

ei tosin hankittu vain setelirahoituksella, vaan myös omaisuusverotuksen pohjaa 

laajennettiin. Omaisuusverotuksen piirissä olivat myös käteisvarat, vaikka niitä ei 

 
634 Rajamme vartija 9/22.9.1945 s. 282, KKD. 
635 Juho Kusti Paasikiven III hallituksen ohjelma 18.4.1945. 
636 Heinonen 2020 s. 48; Kuisma 2013 s. 191–192; Pihkala 1982c s. 341–342 ja 353–354. 
637 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 44. 
638 Ibid s. 97. 
639 Heinonen 2020 s. 54–56. 



 

välttämättä pystytty verottamaan tehokkaasti640. Käteisvarojen verotukseen kohdistuva 

haaste on helppo ymmärtää, koska käteisvarojen ilmoittaminen verotuksessa perustui viime 

kädessä verosubjektin ilmoitusvelvollisuuteen (”vapaaehtoisuuteen”). Eräs 

finanssitoimikunnan usein käsittelemistä asioista oli verotukseen liittyvät kysymykset sekä 

osakkeiden salaamisesta saatava verohyöty ja sen torjuminen641. 

 

Finanssitoimikunnan jäseninä toimi 1940-luvun alusta alkaen Bruno Suviranta642, Rainer V. 

Fieandt643, Kaaperi Kivialho644, Matti Leppo645, Alf Emil Tudeer646 ja Sakari Tuomioja647 

sekä apulaissihteerinä Tuure Junnila.648 Kyseiset finanssitoimikunnan jäsenet kuuluivat 

toimikuntaan vielä, kun setelinvaihtopäätösehdotusta laadittiin. Toimikunnassa oli vahva 

Suomen Pankin edustus ja kytkös pankkeihin. 

 

 
640 Heinonen 2020 s. 59–60; Tanner 1952 s. 75–76. 
641 Finanssitoimikunnan kokous 24.8.1945, 27.8.1945, 29.8.1945, 4.9.1945 ja 13.9.1945. 
642 Bruno Suviranta nimitettiin vuonna 1944 Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professoriksi, jota 
ennen hän toimi vastaavassa asemassa Teknillisessä korkeakoulussa. Lisäksi Suviranta toimi 
finanssitoimikunnan jäsenenä olleessaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä sekä hän 
oli finanssitoimikunnan puheenjohtaja. Ks. Pihkala 1999 ja Heinonen 2020 s. 54 
643 Rainer von Fieandt oli koulutukseltaan juristi. Hän on ehkä parhaiten tunnettu Suomen Pankin 
pääjohtajana ja pääministerinä, mutta ajanjaksona, jolloin hän toimi finanssitoimikunnan jäsenenä, hän oli 
Pohjoismaiden Yhdyspankin johtokunnan jäsen ja vuodesta 1945 pankin pääjohtaja sekä johtokunnan 
puheenjohtaja. Finanssitoimikunnan laatiessa ehdotusta setelien vaihtamiseksi von Fieandt toimi Suomen 
Pankkiyhdistyksen ja Helsingin pörssikomitean hallituksen jäsenenä sekä useissa valtiollisissa toimikunnissa. 
Voidaan epäilemättä katsoa, että finanssitoimikunnalla oli merkittävä yhteys pankkeihin von Fieandtin 
kautta. Ks. Vihola 10/2003. 
644 Kaaperi Kivialho oli koulutukseltaan filosofian tohtori. Finanssitoimikunnan laatiessa 
setelinvaihtoehdotusta Kivialho toimi Suomen Pankin johtokunnan vt. puheenjohtajana sekä 
korkolautakunnan puheenjohtajana. Ks. Kuusterä – Tarkka 2012 s. 21, 41–42 ja 811 sekä Kaaperi Kivialho 
(eduskunta, kansanedustajat). 
645 Matti Leppo toimi Helsingin yliopiston finanssiopin professorina ja Suomen Pankin kansantalousosaston 
virkamiehenä, kun setelinvaihtoehdotusta laadittiin. Ks. Kuusterä – Tarkka 2012 s. 22 ja Huovinen 1978 s. 
521. 
646 Alf Emil Tudeer oli tilastotieteen alalta väitellyt filosofian tohtori, jolle oli myönnetty professorin arvo. 
Tudeerin mielenkiinto kohdistui kansantaloustieteellisiin kysymyksiin ja hän oli kansantaloudellisen 
aikakauskirjan päätoimittaja yli 30 vuotta. Samaan aikaan kun Tudeer oli tekemässä päätöstä vuoden 1945 
setelienvaihdosta finanssitoimikunnan jäsenenä, hän toimi Suomen Pankin tutkimusosaston johtajana sekä oli 
Pihkalan mukaan sekä Helsingin Suomalaisen Säästöpankin että Helsingin osuuskaupan johtoelimissä. Ks. 
Pihkala 2007. 
647 Sakari Tuomioja oli koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Setelinvaihtoa koskeneen päätösehdotuksen 
aikana Tuomioja oli valittu Suomen Pankin pääjohtajaksi, kun Ryti oli joutunut eroamaan tehtävästä. Lisäksi 
Tuomioja toimi samaan aikaan Suomen ulkomaankauppaliiton puheenjohtajana ja valtion 
lisenssitoimikunnan puheenjohtajana. Tuomiojan toimintaa on kuvattu klassisen taloustieteen oppien 
mukaisiksi. Ks. Tuomioja 2003. 
648 Finanssitoimikunnan kokous 17.3.1942; Valtiovarainministeriön kirje Klaus Warikselle 28.2.1946. 
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Setelirahan leikkaus nousi uudelleen esille vuonna 1943 apulaisvaltiovarainministeri Tyko 

Reinikan toimesta. Reinikka lausui, että rahapoliittisiin toimiin tultaisiin ryhtymään 

seteleiden osalta. Asia eteni jopa niin pitkälle, että asiasta annettiin hallituksen esitys, joka 

jäi sittemmin sikseen. Junnilan mukaan toimenpiteet olivat vain poliittista peliä eikä ollut 

tosiasiallisesti tarkoitusta säätää lakia – Junnila kuvaili Reinikan toimia ilmaisuilla 

poliittinen propaganda ja ”bluffi”.649 Heinosen mukaan kysymys ei kuitenkaan ole ollut 

Junnilan väittämästä poliittisesta pelistä, vaan hän esittää, että Reinikalla oli aito pyrkimys 

tavoitteeseensa. Heinonen perustelee väitettään sillä, että olisi ollut erikoista, mikäli toisen 

maailmansodan jälkeisissä epävakaissa oloissa hallitus olisi pyrkinyt saavuttamaan Junnilan 

kuvailemaa pelotevaikutusta650. Vaikka Reinikan ajama lakialoite ei edistynyt, tavoitetta ei 

kuitenkaan kuopattu. Vuoden 1943 lopussa Bruno Suviranta lausui esitelmässään, että 

markan arvo tuli vakauttaa tai se tuli deflatoida. Suvirannan näkemyksen mukaan 

ensisijaisena tavoitteena tuli olla markan arvon vakauttaminen.651 Rahan arvon 

vakauttamista pidettiin yleisesti ensisijaisena tavoitteena ja inflaatiosta aiheutuvat haasteet 

tiedostettiin aikakaudella hyvin652. Suvirannan esittämät näkemykset ovat epäilemättä 

edustaneet laajemmin finanssitoimikunnan näkemystä, kun niitä peilataan 

finanssitoimikunnan tavoitteisiin ja myöhempiin toimiin. 

 

Lopulta tilanne realisoitui, kun valtiovarainministeri Törngren antoi finanssitoimikunnalle 

toimeksiannon suunnitella setelirahojen leikkauksen653. Finanssitoimikunta oli keskustellut 

inflaation aiheuttamasta epäoikeudenmukaisuudesta jo aiemmin sekä uudelleen kesäkuussa 

1945. Finanssitoimikunnassa katsottiin, että rahan arvon vakauttamiseen tuli ryhtyä ja 

finanssitoimikunta lähetti asiasta kirjelmän valtiovarainministeriölle.654 Elokuussa 1945 

finanssitoimikunta otti yhteyttä Törngreniin ”--nykyhetken valtiontalouden asemasta”. 

Kokouksessa keskusteltiin setelinvaihdosta, joten oletettavasti samasta aiheesta keskusteltiin 

myös Törngrenin kanssa.655 Törngren oli pyytänyt finanssitoimikunnan tukea rahan arvon 

säilyttämistä koskevissa toimissa656. Kuten Heinonen katsoi, Törngreniä ei voida pitää 

 
649 Junnila 1946 s. 50. 
650 Heinonen 2020 s. 62. 
651 Suviranta 1944 s.8–9. 
652 Ks. esim. SPV 1943, 1944 ja 1945, SPAD. 
653 Junnila 1946 s. 51. 
654 Finanssitoimikunnan kokous 18.6.1945. 
655 Finanssitoimikunnan kokous 2.8.1945. 
656 Finanssitoimikunnan kokous 10.8.1945. 



 

setelinvaihtohankkeen isänä. Hänen mukaansa hanke oli lähtöisin pikemminkin 

finanssitoimikunnasta muun muassa siksi, että finanssitoimikunta oli ollut ennen Törngrenin 

toimeksiantoa yhteydessä valtiovarainministeriöön.657 Aikalaisaineiston perusteella on 

helppoa yhtyä Heinosen näkemykseen. Ei näyttäisi olevan epäselvyyttä siitä, että 

finanssitoimikunta oli hankkeen ajava voima. 

 

Vuoden 1945 lopulla säädettiin laki, jonka nojalla valtioneuvostolla oli mahdollisuus 

päättää, että puolet setelien osoittamasta nimellisarvosta voitiin määrätä annettavan 

määräajaksi valtiolle lainaksi658. Valtioneuvosto teki lain nojalla päätöksen ja 500, 1 000 

sekä 5 000 markan setelien nimellisarvot puolitettiin. Setelit leikattiin kirjaimellisesti kahtia 

ja setelien vasen puolisko määrättiin lailliseksi maksuvälineeksi, jonka nimellisarvo oli 

puolet aiemmasta setelin osoittamasta nimellisarvosta. Näin ollen puolet setelin 

nimellisarvosta annettiin valtiolle pakkolainaksi659. On huomattava, että leikatut setelit tuli 

vaihtaa uusiin seteleihin Suomen Pankissa.660 Vastaavasti myös pienemmät setelit tuli 

vaihtaa uusiin seteleihin661. 

 

Toimenpiteelle esitettiin useita erinäisiä tavoitteita. Julkituodut päätavoitteet olivat rahan 

arvon vakauttaminen ja verotuksen tehostaminen.662 Junnilan sekä Heinosen mukaan 

lainsäätämisen yhtenä intressinä oli sodan aikana pois vietyjen ja tuhoutuneiden 

setelirahojen määrän selvittäminen sekä julkituotujen tavoitteiden lisäksi yksi tavoitteista oli 

hankkia valtiolle edullista lainaa.663 Lisäksi Kuusterän ja Tarkan mukaan harmaan talouden 

torjuminen oli yhtenä tavoitteena.664 Seteleiden leikkauksen ulkopuolelle jätettiin 

pankkiraha sekä nimellisarvosta pienemmät setelit ja julkisten laitosten varat. Junnilan sekä 

 
657 Heinonen 2020 s. 64. 
658 Laki rahaolojen säännöstelemisestä (1255/1945). 
659 Lainan vuosikorko oli 2 % ja laina-aika oli enintään neljä vuotta eli saaminen tuli maksaa takaisin vuoden 
1949 loppuun mennessä. Laina-aikana inflaatio oli kuitenkin voimakasta, joten tosiasiallisesti kysymyksessä 
oli reaaliarvossa negatiivisesta korosta. Heinosen mukaan noin puolelle lainanantajista laina maksettiin 
takaisin etuajassa. Kuitenkin pakkolainan nimellisarvoisesta määrästä alle 20 % oli maksettu etuajassa 
takaisin. Ks. Heinonen 2020 s. 210–212, laki rahaolojen säännöstelemisestä (1255/1945) 2 § 1 momentti sekä 
valtioneuvoston päätös rahaolojen säännöstelemisestä (1321/1945) 15 § 1 momentti ja 16 §. 
660 Valtioneuvoston päätös rahaolojen säännöstelemisestä (1321/1945). 
661 Valtioneuvoston päätös viiden, kymmenen, kahdenkymmenen viidenkymmenen ja sadan markan setelien 
vaihtamisesta (1322/1945). 
662 HE 116/1945. 
663 Heinonen 2020 s. 227–231; Junnila 1946 s. 48 ja 59–64. 
664 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 97–100. 
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Kuusterän ja Tarkan mukaan toimenpide osoitti, että klassinen kvantiteettiteoria665 oli 

voimissaan. Toisin sanoen katsottiin, että vain rahan määrällä oli vaikutus rahan 

reaaliarvoon.666 On kuitenkin mielenkiintoista, että mikäli näin oli, niin miksi pankkiraha ja 

toisaalta julkisten laitosten varat jätettiin toimenpiteen ulkopuolelle? Mikäli toimenpide olisi 

ulotettu koskemaan myös pankkitalletuksia, olisi se ollut selvemmin perusteltavissa 

klassisen kvantiteettiteorian mukaisena toimena. Yhtäältä pankkien luotonantoa ei tässä 

yhteydessä rajoitettu, vaan faktisesti luottoekspansio laajeni, kun rahalaitoksiin ohjattiin 

lisää varoja. 

 

Finanssitoimikunnan jäsenistöllä oli von Fieandtin kautta merkittävä yhteys 

pankkimaailmaan. Kun toimikunta laati ehdotusta setelien vaihtamiseksi, von Fieandt toimi 

Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtajana, johtokunnan puheenjohtajana sekä 

Pankkiyhdistyksen hallituksen jäsenenä667. Finanssitoimikunnan kokousten pöytäkirjojen 

mukaan toimikunta kuuli kolmea ulkopuolista asiantuntijaa laatiessaan ehdotusta setelien 

vaihtamiseksi. Asiantuntijoina toimivat hallintoneuvos Toivo Takki, Postisäästöpankin 

toimitusjohtaja Teuvo Aura668 ja Helsingin Suomalaisen Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo 

Aro669.670 Pankkisektori oli hankkeessa vahvasti edustettuna niin toimikunnan jäsenten kuin 

ulkopuolisten asiantuntijoiden kautta. Setelivaihdon täytäntöönpanon jälkeen Suomen 

vakuutusyhtiöiden keskusliitto lähetti valtiovarainministeriölle kirjeen, jossa he esittivät 

anomuksensa siitä, että vakuutusyhtiöiden hallussa olleita seteleitä tulisi kohdella samalla 

tavoin kuin rahalaitosten seteleitä671. Valtiovarainministeriö pyysi asiasta lausuntoa 

finanssitoimikunnalta, joka katsoi yksiselitteisesti, ettei keskusliiton kirje aiheuta 

toimenpiteitä672. On todennäköistä, että pankkiraha jäi seteleiden leikkauksen ulkopuolelle 

 
665 Yksinkertaistaen klassisella kvantiteettiteorialla tarkoitetaan teoriaa, joka huomio rahan ostovoiman 
määräytymisessä rahan määrän ja kiertonopeuden. Toisin sanoen klassinen kvantiteettiteoria ei huomioinut 
muita tekijöitä rahan ostovoiman määräytymisessä kuten tuotantotekijöitä, mihin rahavarat ohjautuvat jne. 
Ks. esim. Tarkka 1993 s. 201–202. 
666 Junnila 1946 s. 48; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 97–98. 
667 Vihola 10/2003. 
668 Teuvo Aura oli koulutukseltaan juristi ja oli yksi Pykälä-yhdistyksen perustajista. Finanssitoimikunnassa 
Auraa kultiin Postisäästöpankin pääjohtajan roolissa. Hänen hyväksi ystäväkseen mainittiin 
finanssitoimikunnan jäsen Sakari Tuomioja. Ks. Kolbe 2002. 
669 Toivo Aro oli tunnettu olympiatason uimahyppääjä ja tämän seurauksena hänellä oli merkittäviä tehtäviä 
urheiluyhteisöjen johtoelimissä. Finanssitoimikunnassa Aroa kuultiin Helsingin Suomalaisen Säästöpankin 
toimitusjohtajan roolissa. Myös toimikunnanjäsenenä toiminut Tudeer oli Helsingin Suomalaisen 
Säästöpankin johtotehtävissä. Ks. Arponen 2000. 
670 Finanssitoimikunnan kokous 19.9.1945, 21.9.1945 ja 11.10.1945. 
671 Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton kirje valtiovarainministeriölle 21.1.1946. 
672 Ibid. 



 

sen vuoksi, että toimikunnassa oli vahva pankkisektorin edustus. Klassisen 

kvantiteettiteorian lähestymistavan mukaan olisi ollut riittävää, jos yleisöllä ”vapaana” olleet 

rahavarat olisi sidottu epälikvideihin talletuksiin. Se, ettei menettely kohdistunut mitenkään 

talletusvaroihin tai edes talletusvarojen likviditeettiin osoittaa sen, ettei toimenpiteessä ollut 

kyse vain klassisen kvantiteettiteorian mukaisesta toimesta.  

 

Vaikuttaa siltä, että merkittävimpiä intressejä lainsäädännön taustalla olivat harmaan 

talouden torjuminen ja verotuksen tehostaminen. Finanssitoimikunta nosti usein 

keskusteluissaan esiin sen, kuinka salattujen osakkeiden verotusta voitaisiin tehostaa. 

Lisäksi jo ennen setelinvaihtoa esitetyt julkiset vihjaukset seteleiden vaihdosta viittaavat 

siihen suuntaan, että varoja haluttiin ohjata rahalaitoksiin sen sijasta, että rahavaroja 

säästettiin käteisrahana. Se, että julkiset laitokset673 oli vapautettu toimenpiteestä osoittaa 

sen, ettei tavoitteena ollut vain liikkeellä olleen rahan määrän vähentäminen. Setelirahoitusta 

ei myöskään ryhdytty suitsimaan, joten yksi inflaation perimmäisistä syistä oli yhä olemassa. 

Lisäksi se, ettei pankkitalletusten määrään tai niiden likviditeettiin kajottu osoittaa sen, että 

varoja pyrittiin vain ohjaamaan rahalaitoksiin. Hanketta ajettiin myös finanssitoimikunnan 

toimesta, jonka toimijoille oli etua, että inflaatio saatiin kuriin. Yleisesti yhteiskunnallisesti 

on ongelmallista, mikäli rahaoloissa vallitsee voimakas inflaatio. Siihen liittyy ns. 

tulonsiirtoa koskevat tekijät, mutta ilmiöstä on myös siitä hyötyviä tahoja. Tosin niin 

keskuspankin kuin liikepankkien toimintaympäristössä inflaatio ei helpota eikä edistä 

toimintaa. Näin ollen on selvää, että finanssitoimikunta toivoi myös omista lähtökohdistaan 

muutosta. 

 

5.3.2 Uusi rahajärjestelmä 

5.3.2.1 Bretton Woods -valuuttajärjestelmä 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeiset kokemukset taloudellisista haasteista oli yleisesti 

tunnistettu. Näin ollen vielä toisen maailmansodan ollessa käynnissä ryhdyttiin toimiin 

valuuttapoliittisesta yhteistyöstä, jotta kansainvälinen kauppa voitiin saada toimimaan siten, 

että aiemmat ongelmat voitiin voittaa tai välttää.674 Ensinnäkin, rahaolojen vakaus pyrittiin 

 
673 Muun muassa valtio ja kunnat olivat vapautettuja toimenpiteestä. Esim. Kuusterä – Tarkka 2012 s. 102. 
674 Lorenz-Wende 2007 s. 303; Kuusterä 1997 s. 297–298. 
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turvaamaan kullalla, joka tuli välillisesti osaksi valuuttajärjestelmän perustaa dollarin 

välityksellä675. Bretton Woods -järjestelmässä kunkin maan valuuttakurssin tuli pysyä tietyn 

vaihtelualueen sisällä ja devalvaatio tuli kyseeseen vain poikkeustilanteissa.676 Erityisesti 

kansainvälinen bilateraalisen kaupan ongelma pyrittiin ratkaisemaan Bretton Woods -

järjestelmällä677. 

 

Siinä missä kultakantaisessa rahajärjestelmässä rahan vaihdettavuus kultaan – mikäli 

luotettiin siihen, että rahan vaihdettavuutta ylläpidettiin – tai rahakappaleen kullasta 

lyöttäminen takasivat rahalle taloudellisen ostovoiman, edellytti paperirahajärjestelmä 

luottamusta ja sopimusperustan kansainvälistä multilateraalista kauppaa varten. Tämä oli 

selvää, koska kunkin kauppakumppanin valuutta kävi maksuvälineenä pääsääntöisesti vain 

siinä maassa, joka oli liikkeelle laskenut rahakappaleet (lex monetae). Kun taas kultaa tai 

kultaan vaihdettavaa rahakappaletta käytettiin ulkomaankaupassa vaihdon välineenä, 

perustui sen käypyys kullan yleiseen hyväksyttävyyteen varallisuuseränä. 

 

Ennen Bretton Woods -järjestelmään liittymistä käytiin laajalti taloustieteellistä keskustelua 

järjestelmän mekanismeista ja muun muassa siitä, miten valuutat sidottaisiin toisiinsa. 

Erityisesti tätä aihetta koskevissa artikkeleissa pohdittiin kansantaloudellisesta 

näkökulmasta uuden valuuttajärjestelmän etuja ja haittoja. Esimerkiksi pohdittiin sitä, miten 

uusi valuuttajärjestelmä supistaisi talouspoliittista itsenäisyyttä678. Aikakauden 

taloustieteilijät näkivät kansainvälisen kaupan elpyminen toisen maailmansodan jälkeen 

tärkeäksi tavoitteeksi, mukaan lukien vakaat rahaolot, ja Bretton Woods -järjestelmän 

uskottiin tarjoavan puitteet tälle tavoitteelle679. 

 

Suomi sitoi markan valuutta-arvon niin sanottuun Bretton Woods -sopimukseen vuonna 

1951.680 Käytännössä Bretton Woods -järjestelmä toteutti aiempaa latinalaisen rahaliiton 

 
675 Euroopan komissio 2007 s. 4–5. 
676 Kugler 2016 s. 611, 617–618 ja 621; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 111–112. 
677 Eichengreen 2008 s. 97; Kugler 2016 s. 617–618. 
678 Bärlund 1944 s. 174–176. 
679 Rossi 1946 s. 195; Tamminen 1946 s. 327. 
680 Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa ja Kansainvälistä Jälleenrakennuspankkia koskevien sopimusten 
voimaansaattamisesta (3/1948); Bärlund 1944; Tamminen 1946 s. 346–350; Tudeer 1948 s. 124. 



 

aloittamaa aatetta. Uusi valuuttajärjestelmä kuitenkin erosi latinalaisen rahaliiton 

rahajärjestelmästä muun muassa siltä osin, etteivät toisten jäsenmaiden valuutat käyneet 

muissa jäsenmaissa suoraan maksuvälineenä. On selvää, että Suomen intressi on ollut 

kansainväliseen yhteistyöhön liittyminen muun muassa vahvan vientivetoisen taloutensa 

vuoksi. Aikalaisaineistossa taloustieteilijä Mikko Tamminen lausui, että Bretton Woodsiin 

liittyminen oli erityisen tärkeää sen vuoksi, että sillä oli vaikutusta ulkomaisten 

lainanantajien määrittelemään Suomen luottoluokitukseen ja koska Suomella oli tarvetta 

ulkomaiselle luotolle681. Tamminen mainitsee myös talouspolitiikan merkityksen 

luottoluokitukseen682. Myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa Kuusterän ja Tarkan mukaan 

ulkomaisen luotonsaannin edellytykset olivat tärkeässä asemassa, kun mietittiin Bretton 

Woods -järjestelmään liittymistä. He katsovat, etteivät säästövarat olisi riittäneet 

tyydyttämään kansallista rahoituksen tarvetta.683 

 

Bretton Woods -järjestelmä ei lopulta ollut kovin pitkäikäinen verrattuna klassiseen 

kultarahajärjestelmään. Bretton Woods -järjestelmä perustui ajatukseen, jonka mukaan 

dollari oli vaihdettavissa kultaan vaadittaessa ja muut valuutat olivat sidottuja dollariin. 

1960-luvun aikana Yhdysvaltain maksutasevajaus oli käytännössä jatkuvaa muutamaa 

poikkeusvuotta lukuun ottamatta684. Maksutasevajaukseen vaikutti erityisesti Vietnamissa 

käyty sota, joka sitoi Yhdysvaltain tuotantokapasiteettia685. Sotatoimien laajuus kasvoi 

vuoden 1966 aikana ja maksutasevajausta rahoitettiin dollarisaatavilla686. Lisäksi 

yhdysvaltalaiset yhtiöt sijoittivat varojaan Eurooppaan, minkä seurauksena dollareita siirtyi 

entistä enemmän Eurooppaan687. Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmä koki merkittävän 

iskun vuoden 1968 alussa, kun Yhdysvaltain keskuspankin kultakatevaatimus poistettiin – 

kultakatevaatimuksella käytännössä turvattiin dollarin vaihdettavuutta kultaan688. Tämä oli 

seurausta siitä, että dollareita oli ryhdytty vaihtamaan kultaan. Eurooppalaisten 

keskuspankkien haltuun oli ajautunut edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi enemmän 

 
681 Tamminen 1946 s. 349–350. 
682 Ibid. 
683 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 107–108. 
684 Lassila 1972 s. 50; Waris 1977 s. 65–66. 
685 Waris 1977 s. 65–66. 
686 Lassila 1972 s. 50; Waris 1977 s. 65–66. 
687 Waris 1977 s. 65–66. 
688 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 366. 
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dollareita kuin mihin keskuspankeilla oli tarvetta, ja tämän vuoksi keskuspankit pyrkivät 

saamaan dollarit liikkeelle ja vaihtamaan niitä kultaan.689 

 

Lopulta dollarien vaihdettavuutta kultaan ei voitu ylläpitää. Nixon ilmoitti 

televisiolähetyksessä elokuussa 1971, ettei dollareita enää vaihdeta kultaan690. On arvioitu, 

että maksutasevajausta oli rahoitettu 47 miljardilla dollarilla ja eurodollarimarkkinoilla oli 

liikkeellä 60 miljardia dollaria. Samanaikaisesti Yhdysvaltain kultavarannon suuruudeksi on 

arvioitu 10 miljardia dollaria.691 On selvää, että kyseisessä tilanteessa Yhdysvallat olivat 

ajautuneet jo liian syvälle, jotta tilanteen olisi voinut ratkaista toisin. Bretton Woods -

sopimuksessa ei ollut varauduttu tämänkaltaiseen yllättävään tilanteeseen, mutta kuten 

aiemminkin, taloudelliset realiteetit ajoivat juridisen sopimuksen yli. 

 

Bretton Woods -järjestelmä oli ensimmäinen valuuttajärjestelmä, jossa annettiin 

eksplisiittisesti ulkopuoliselle toimijalle oikeus rajoittaa kansallista määräysvaltaa. 

Valuuttajärjestelmä oli Suomessa tarpeen kansainvälisen kaupan rehabilitoimiseksi ja 

ulkomailta saatavien pääomien vuoksi. Erityisesti ulkomaankauppaa pyrittiin tehostamaan 

multilateraalisella sopimuksella. Suomessa oli aina liitytty kauppakumppanien kanssa 

samaan rahajärjestelmään, joten Bretton Woods -järjestelmään liittyminen ei ollut tämän 

vuoksi yllättävää. Poliittinen asetelma ei kuitenkaan ollut Suomelle helppo. 

 

5.3.2.2 Uusi markka 

 

Toinen maailmansota ja inflaatio näkyivät rahalainsäädännössä hyvinkin nopeasti. 

Rahalakia muutettiin vuodesta 1940 alkaen ja muutokset olivat voimassa aina muutaman 

vuoden määräajan. Muutokset kohdistuivat pääsääntöisesti metallirahan 

lyöntimateriaaleihin ja rahan pyöristyssäännöksiin. Lyöntimateriaaleja muutettiin toistuvasti 

edullisemmiksi ja toisaalta maksujen pyöristyssäännöksiä muutettiin usean kerran siten, että 

 
689 Lassila 1972 s. 48–50; Waris 1977 s. 64–65. 
690 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 385. 
691 Lassila 1972 s. 50. 



 

pienet vaihtorahat jäivät tarpeettomiksi.692 Lopulta vuonna 1953 rahalain väliaikainen tila 

vakinaistettiin ja rahalaki säädettiin toistaiseksi voimassa olevaksi693. 

 

Metallirahojen lyöntimateriaalia muutettiin tyypillisesti i) rahametallin huonon saatavuuden 

ja ii) inflaation aiheuttamien syiden vuoksi. Inflaatio laski rahan ostovoimaa, jolla oli suora 

vaikutus siihen, että metallirahan substanssiarvo saattoi nousta yli metallirahakappaleen 

nimellisarvon. Mikäli metallirahakappaleen substanssiarvo oli suurempi kuin sen 

nimellisarvo, rahakappale ei palannut enää kiertoon. Lain esitöiden mukaan tämä oli 

asiantila ainakin vuosina 1940 ja 1949. Lisäksi lain esitöissä lausuttiin nimenomaisesti 

vuonna 1951, että metallirahan lyöntimateriaalin arvonnousun vuoksi metallirahasta ei saatu 

enää vastaavaa tuloa (seigniorage-tuloa), minkä vuoksi lyöntimateriaalia tuli muuttaa.694 

Inflaatio katsottiin selvästi väliaikaiseksi talouden häiriöksi, koska lain esitöissä mainittiin 

nimenomaisesti inflaation olleen yksi merkittävimmistä syistä, jonka vuoksi metallirahan 

lyöntimateriaaleja muutettiin. Mikäli inflaatio olisi katsottu kyseisenä aikana pysyväksi 

ilmiöksi, ei rahalakeja olisi säädetty voimaan väliaikaisesti. 

 

Rahalain väliaikainen tila vakiinnutettiin vuonna 1953, jolloin rahan ostovoiman alenemisen 

katsottiin stabiloituneen695 ja vanhaan rahalakiin (1925) palaaminen ei olisi ollut enää 

mahdollista. Rahalain esitöissä nostettiin esiin, että rahalain varsinainen muutos oli 

suunnitteilla, mutta uudistuksen toteutumisesta ei ollut tarkempaa tietoa.696 Taloustieteilijä 

Tudeer oli nostanut rahajärjestelmän697 uudistuksen esiin jo vuonna 1948 taloustieteellisessä 

artikkelissa, mutta yhdeksi rahalain uudistuksen edellytykseksi mainittiin tuolloin inflaation 

 
692 Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (801/1940); Laki rahalain muuttamisesta (696/1943); Laki 
rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (1326/1945); Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (329/1949); 
Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (613/1951); Laki rahalain muuttamisesta (452/1953). 
693 Laki rahalain muuttamisesta (452/1953). 
694 SPPV:n suppeampi kokous 29.11.1940, SPA; HE 156/1940, 68/1943, 97/1945, 28/1949 ja 29/1951; 
PaVM 5/1943, 1/1945, PaVM 2/1949 ja PaVM 1/1951. 
695 Sotakorvaukset saatiin suoritettu vuonna 1952, minkä voidaan katsoa vaikuttaneet talouden tilaan ja 
inflaation tulevaisuuden näkymiin. Ks. Kuisma 2013 s. 191–192. 
696 HE 102/1953. 
697 Alf Emil Tudeer lausui kyseisessä artikkelissa uutta rahalakia silmällä pitäen, että taloustieteen yleisenä 
sääntönä rahayksikön osalta pidettiin sitä, että rahayksikön sadasosan tuli olla pienin raha, jota maksuissa 
tosiasiallisesti käytettiin. Lisäksi Tudeer mainitsi, että vanhan ja uuden rahayksikön vaihtosuhteen tulisi olla 
yksinkertainen ja inflaatio tuli saada hallintaan ennen uuden rahalain säätämistä. On selvää, ettei Suomen 
raha ollut pitkään aikaan täyttänyt näitä taloustieteen yleisiä vaatimuksia rahayksikön suuruudesta, mikä 
voidaan havaita säädöksissä tapahtuneista pyöristyssääntöjen muutoksista. Ks. Tudeer 1948 s. 122–130. 
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saaminen hallintaan.698 Tudeerin esittämä ajatus ei ollut tosin uusi. Suomen Pankin 

johtokunta oli nostanut esiin ajatuksen uudesta suuremmasta rahayksiköstä 

setelirahanleikkauksen jälkeen kesäkuussa 1946. Johtokunnan mukaan liikkeelle lasketut 

setelirahat olivat epäkäytännöllisen suuria.699 Johtokunta teki päätöksen uusien seteleiden 

suunnittelemisesta, mutta rahayksikköä koskevaa asiaa siirrettiin700. 

 

Suomen Pankin johtokunta ryhtyi edistämään suurempaa rahayksikköön siirtymistä 

asettamalla rahauudistusta käsittelevän toimikunnan syyskuussa 1949. Toimikunnan 

jäseniksi kutsuttiin Kaarlo Julius Kalliala701, Kaaperi Kivialho702, Paavo Raittinen703, Paavo 

Korpisaari704, Alf Emil Tudeer705 ja Gunnar Jerman706 sekä sihteerinä toimi Arvo 

Kajantie707.708 Toimikunnassa oli vahvasti edustettuna Suomen Pankki, pankkisektori, 

taloustieteellinen asiantuntijuus sekä välillisesti elinkeinoelämä. 

 

 
698 Tudeer 1948 s. 129–130. 
699 Heinonen 2012 s. 83; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 237. 
700 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 237–238. 
701 Kaarlo Julius Kalliala valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1919. Hänet palkattiin samana vuonna 
Suomen Pankin tilasto-osaston esimieheksi, josta hän siirtyi vuonna 1925 Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankin johtokunnan jäseneksi. Kalliala toimi rahauudistustoimikunnan puheenjohtajana ja samanaikaisesti 
hän oli Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Suomen hallintoneuvostonjäsen. Ks. Vesikansa 2001 
702 Kivialho toimi toimikunnassa Suomen Pankin edustajana (Suomen Pankin johtokunnan jäsen). Ks. 
alaviite 644. 
703 Paavo Raittinen oli merkittävä osuusliiketoiminnan edistäjä. Raittinen oli ylioppilas ja aloittanut juridiikan 
opintonsa yliopistosta – suoritti juridiikan alkututkinnon. Hän oli koko työuransa vahvasti mukana 
osuusliiketoiminnassa ja rahauudistutoimikunnan jäsenenä toimiessaan Raittinen oli Osuustukkukaupan 
johtokunnan ja Kansainvälisen Osuustoimintaliiton keskustoimikunnan jäsen. Lisäksi samanaikaisesti 
Raittinen oli Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja hän toimi rahauudistustoimikunnassa Suomen Pankin 
edustajana, seteliasiantuntijana. Ks. Kallenautio 2001 ja rahauudistustoimikunnan pöytäkirja 12.9.1949, SPA. 
704 Paavo Korpisaari (aiemmin Roschier) oli filosofian tohtori ja taloustieteellisen pankkiteorian uranuurtaja 
Suomessa. Rahauudistustoimikunnan jäsenenä toimiessaan Korpisaari toimi Suomen Tukkukauppiaiden 
Liiton toimitusjohtajana sekä hänelle oli myönnetty professorin arvonimi – eri lähteiden mukaan professorin 
arvonimi myönnettiin joko vuonna 1944 tai 1945. Korpisaari toimi toimikunnassa taloustieteellisenä 
asiantuntijana. Ks. Hoffman 2001, Paavo Korpisaari (eduskunta, kansanedustajat) ja 
rahauudistustoimikunnan pöytäkirja 12.9.1949, SPA. 
705 Alf Emil Tudeer oli tunnettu taloustieteilijä, jolle oli myönnetty professorin arvonimi. Toimiessaan 
rahauudistustoimikunnan jäsenenä Tudeer oli Suomen Pankin tutkimusosaston johtajana ja Pihkalan mukaan 
hän toimi Helsingin Suomalaisen Säästöpankin sekä Helsingin osuuskaupan johtoelimissä Ks. alaviite 646. 
706 Gunnar Jerman oli koulutukseltaan ekonomi ja juristi. Jermanin toimiessa rahanuudistustoimikunnan 
jäsenenä hänen varsinainen työtehtävänsä oli Kansallis-Osake-Pankin pääkamreerina toimiminen. Jerman 
toimi useissa Suomen Pankkiyhdistyksen toimikunnissa ja oli ollut KOP:in palveluksessa aina vuodesta 1912 
alkaen. Ks. Suomen Sosialidemokraatti 234/31.08.1962 s. 7, KKD ja Uusi Suomi 37/08.02.1960 s. 3, KKD. 
707 Ks. Uusi Suomi 142/28.05.1936 s. 7, KKD. 
708 Rahauudistustoimikunnan mietintö 1949 s. I.1, SPA. 



 

Toimikunta antoi mietintönsä ripeästi jo vuoden 1949 lopulla. Toimikunta katsoi, että 

tavoiteltavana asiantilana oli vakaa rahan arvo, joka voitiin saavuttaa sitomalla rahan arvo 

johonkin tai vastaavasti vakaata rahan arvoa voitiin ylläpitää paperirahakantaisessa 

rahajärjestelmässä, mikäli talouspolitiikka tukee vakaata rahan arvoa.709 Toimikunta katsoi, 

että suuri rahayksikkö aiheutti haasteita käytännön elämässä. Esimerkiksi lasku- ja 

kirjanpitokoneille tuotti haasteita suoriutua absoluuttisesti suurien lukujen käsittelystä710. 

Lisäksi maksusuorituksissa käytettävien setelien määrät olivat kasvaneet, mistä aiheutui 

lisätyötä ja ennen kaikkia setelit rikkoutuivat käytössä, minkä vuoksi valmistuskustannukset 

olivat kasvaneet711. Vuonna 1952 Suomen Pankin pääsihteeri Esko Leinonen täsmensi, että 

elinkeinoelämän lisääntyneet kustannukset syntyivät kuljetuksesta ja käsittelystä, ja setelin 

valmistuskustannukset olivat nelinkertaistuneet712. Toimikunta piti rahayksikön ja 

rahajärjestelmän uudistuksen välttämättömänä edellytyksenä, että rahaolojen vakauttamiin 

toimenpiteisiin ryhdytään. Näihin kuuluivat mm. setelirahoituksen lopettaminen, 

säännöstelystä luopuminen ja maksutaseen tasapainon saavuttaminen713. Mietinnössä 

painotettiin muutoksen edellytykseksi, että valtion tahtotilan tuli olla inflatorisesta 

politiikasta luopuminen714. Toimikunta katsoi, että uudistus oli ennenaikainen vielä vuonna 

1949715. 

 

Kohti vakaata rahan arvoa pyrittiin ja Suomen valtion taloutta ryhdyttiin saattamaan takaisin 

raiteilleen vuonna 1950, kun Suomen Pankin setelinanto-oikeutta716 muutettiin. Jatkossa 

 
709 Ibid s. II.1. 
710 Ibid s. II.6. 
711 Ibid s. II.6–7.  
712 Leinonen 1952 s. 37. 
713 Rahauudistustoimikunnan mietintö 1949 s. II.2–6, SPA. 
714 Ibid s. II.7–8 
715 Ibid s. II.6 
716 Ahti Karjalainen lausui taloustieteellisessä aikalaiskirjallisuudessa, että setelikatesäännökset olivat 
historian peruja. Toisin sanoen ajatuksena oli, että säännöksillä pyrittiin suojelemaan yhteiskuntaa 
valtiolliselta väärinkäytökseltä, mutta kuten historia osoittaa, säädöksiä voitiin helposti muuttaa. Lisäksi 
Karjalainen lausui, että kassavarantosäännökset oli katsottu useissa maissa tarpeettomiksi, koska säännöksen 
alkuperäinen tarkoitus oli turvata setelirahojen kullalla lunastaminen. Poliittisesti vakaissa oloissa 
kassavarantosäännöksiä oli käytännössä muutettu esimerkiksi inflaation seurauksena tai kun muutosta oli 
muusta syystä vaadittu. Setelikatesäännökset olivat alun perin saaneet alkunsa setelinannon väärinkäytösten 
käytyä ilmi, kuten Ranskassa niin kutsutussa John Lawn tapauksessa. Toisaalta setelikatesäännökset olivat 
hankalassa ristivedossa esimerkiksi sotaan tarvittavan rahoituksen suhteen. Käytännössä valtion olisi 
valittava, pyrkiikö se ylläpitämään vakaata rahan arvoa sodan aikana, mikä tyypillisesti oli mahdotonta 
Suomen toimiessa kansainvälisillä markkinoilla, vai rahoittiko se sotaa. Kassavarantosäännöksiä ei kyseisenä 
aikana voitu pitää Suomessa juridisesta näkökulmasta tarpeettomina, koska Suomessa oli yhä 
juridismuodollisesti voimassa kultakantainen rahajärjestelmä. Ks. Karjalainen 1955 s. 124–125 ja Ferguson 
2009 s. 123–139. 
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setelinanto-oikeutta ei voinut laajentaa valtion vekseleillä enempää kuin 30 miljardilla 

markalla. Setelirahoitusta ei kuitenkaan kokonaisuudessa lopetettu, sitä vain rajoitettiin. 

Pankkivaltuusmiehille annettiin lisäksi interventio-oikeus kontingentin määrään, jolloin 

myös setelinanto-oikeuteen voitiin lukea laajemmin valtion vekseleitä.717 Lain esitöiden 

mukaan ensisijainen tavoite oli, ettei keskuspankki enää rahoittaisi valtiota suoraan. Tämä 

ei kuitenkaan toteutunut kyseisellä säädösmuutoksella ja Suomen valtiolle annettavien 

vekselien enimmäismäärää laskettiin hieman alle viidenneksen eli 25 miljardiin markkaan 

vuonna 1953.718 

 

Suomen Pankin johtokunta käsitteli rahauudistustoimikunnan mietintöä uusien setelimallien 

valmistuttua vuonna 1951. Heinosen mukaan rahauudistuksen eteneminen olisi edellyttänyt 

ratkaisua uuden rahayksikön nimestä, vaikka johtokunnan mukaan olosuhteet eivät olleet 

vielä suotuisat rahauudistukselle. Pankkivaltuusmiehet eivät puoltaneet uuden ehdotetun 

riksi-nimen käyttöönottoa, minkä vuoksi asia jäi pöydälle aina vuoteen 1952 asti.719 Kun 

nimikysymys otettiin uudelleen esille loppuvuodesta 1952, oli pankkivaltuuston kanta 

edelleen sama, mutta johtokunnan suhtautuminen oli muuttunut. Johtokunnan mukaan 

muutoksen edistäminen oli inflaation vuoksi ongelmallista.720 Kuusterän ja Tarkan mukaan 

johtokunnan kanta perustui mietinnössä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan 

talousolosuhteiden tuli olla vakaat ennen rahauudistusta721. Taloudellisten mittareiden 

lisäksi Suomessa elettiin muullakin tavoin epävakaata aikaa. Esimerkiksi ammattiliitot 

pyrkivät nostamaan eturyhmiensä palkkatasoja vuoden 1956 yleislakolla. Taloustieteessä 

inflaation syynä pidettiin sotakorvausten maksamisen lisäksi ammattiliittojen vaatimia 

yleispalkankorotuksia722, jotka nostivat tuotantokuluja ja toisaalta aiheuttivat rahan 

ostovoiman heikentymisen.723 Oli selvää, että näissä olosuhteissa rahalain muutos olisi 

jäänyt vain muodolliseksi toimenpiteeksi. 

 

 
717 Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (189/1950). 
718 HE 148/1949; HE 39/1953; Junnila 1970 s. 80; Karjalainen 1955 s. 120–121; Laki Suomen Pankin 
ohjesäännön muuttamisesta (282/1953). 
719 Heinonen 2012 s. 84; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 238–239. 
720 Heinonen 2012 s. 86–88; Kuusterä – Tarkka 2012 s. 238–239. 
721 Kuusterä – Tarkka 2012 s.239; Rahauudistustoimikunnan mietintö 1949 s. II.6–8, SPA. 
722 On mielenkiintoista havaita, että ammattiliitot argumentoivat yleisen palkankorotuksen puolesta 
vertaamalla Suomen palkkatasoa Ruotsin palkkatasoon, mutta jättivät silti huomioimatta Suomen ja Ruotsin 
makrotason erot. 
723 Helenius 1952 s. 238–237; Junnila 1970 s. 44–47 ja 66–69. 



 

Uuden rahayksikön ja/tai rahajärjestelmän käyttöönottoa ei pidetty ajankohtaisena vielä 

vuonna 1956, kun säädettiin rahalain muutoksesta – edellä mainitut epävakaat olot osoittivat 

epävakauden jatkuvan. Muutoksen nojalla laskettiin liikkeelle kaksi uutta metallista 

vaihtorahaa ja säädettiin siitä, kuinka paljon metallirahoja oli velvollisuus vastaanottaa724 

yhdessä maksusuorituksessa725. Metallisten vaihtorahojen säätämisen taustalla vaikuttivat 

fiskaaliset intressit. Aiemmin nimellisarvoltaan vastaavat rahakappaleet oli laskettu 

liikkeelle setelirahana. Pankkivaliokunta lausui nimenomaisesti, että siirtymällä 

vaihtorahojen osalta metallirahaan valtio saisi säästettyä noin 800–900 miljoonaa markkaa, 

koska rahan nettovalmistuskulut laskisivat.726 Metallirahojen fyysisen kestävyyden vuoksi 

saavutettiin merkittäviä säästöjä korvaamalla jatkuvasti kierrossa olleet nimellisarvoltaan 

pienet setelirahat metallirahalla. 

 

Lopulta monet Euroopan maat olivat siirtyneet uuteen rahayksikköön, mikä vaikutti myös 

Suomeen. Vuonna 1961 Suomen Pankin johtokunnan kirjelmässä pankkivaltuusmiehille 

lausuttiin, että rahayksikön muutos oli kansainvälinen ilmiö ja vain kolme Euroopan maata 

ei ollut muuttanut rahayksikköään, mukaan lukien Suomi.727 Johtokunnan mukaan rahalakia 

koskeva uudistushanke oli ollut niin pitkään vireillä, että nyt olisi ollut aika toteuttaa 

kyseinen uudistus. Uudella rahalailla oli tarkoitus nimenomaisesti siirtyä juridisesti pois 

kultavakuuskannasta ja lisäksi seteliraha tuli säätää päärahaksi ja metalliraha 

vaihtorahaksi728. 

 

Suomi oli liittynyt aiemmin 1950-luvun alussa Bretton Woods -sopimukseen ja näin ollen 

Suomen markka oli osa valuuttajärjestelmää729. Tämänkin valossa oli selvää, että 

rahalainsäädäntö ei enää ollut ajan tasalla. Suomen Pankin johtokunta kävi keskustelua siitä, 

kuinka Bretton Woods -valuuttajärjestelmä tulisi huomioida rahalaissa. Johtokunta oli 

kuitenkin sitä mieltä, ettei rahalaissa tullut enää säätää markan kulta-arvosta eli markan 

 
724 Laki rahalain muuttamisesta (350/1956) 13 § 1 momentti "[v]aihtorahaa on rajoituksetta otettava vastaan 
valtion rahastoihin ja Suomen Pankkiin tapahtuvissa suorituksissa; muut eivät ole velvolliset samassa 
maksussa ottamaan vastaan --enempää kuin--". 
725 Laki rahalain muuttamisesta (350/1956). 
726 HE 19/1956; PaVM 2/1956. 
727 SPPV:n kokous 26.4.1961 s. 40, SPA. 
728 Ibid s. 40–41 ja 43. 
729 Ks. yksityiskohtaisemmin luku 5.3.2.1. 
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valuuttakurssia ei tullut sitoa eduskunnan päätöksestä riippuvaiseksi730. Johtokunnan 

mukaan tämä ei ollut perusteltavissa valuuttapoliittisesta näkökulmasta, vaikka 

rahapolitiikan tavoitteena oli vakaan rahan arvon turvaaminen731. Johtokunta perusteli tätä 

sillä, että lainsäädäntöprosessi oli hidas ja se mahdollisti keinottelun, mikäli valuutta-arvoa 

tuli muuttaa lainsäädäntöprosessissa732. Vaikka esitetty näkökulma oli perusteltavissa, oli 

muutos merkittävä suhteessa aiempiin metallirahakantaisiin järjestelmiin – tosin 

paperirahajärjestelmä oli ollut voimassa jo 30 vuoden ajan.  

 

Vuonna 1962 rahalaki kokonaisuudistettiin ja se astui voimaan vuoden 1963 alusta. Vaikka 

Suomen Pankin aseman osalta syntyikin eriäviä mielipiteitä733, vaikuttaisi siltä, että muilta 

osin rahalain sisällöstä oltiin yksimielisiä tai ainakaan sitä ei vastustettu. Markan 

kansainvälinen arvo ilmoitettiin kullassa, josta muodollisesti päätti valtioneuvosto734 

Suomen Pankin esityksen mukaan. Metallirahoista säädettiin jatkossa asetuksella eikä 

rahalaissa kuten tähän asti oli toimittu.735 Suomen Pankin ohjesääntöä muutettiin rahalain 

muutoksen yhteydessä. Määrällisesti muutokset olivat vähäisiä, mutta juridismuodollisesti 

sitäkin tärkeämpiä. Uudella ohjesäännöllä poistettiin Suomen Pankin velvollisuus lunastaa 

setelit kullalla, mikä oli tosiasiallisesti lakkautettu jo vuonna 1931, mutta väliaikaista 

laintilaa oli jatkettu yli 30 vuotta. Esitöissä muutosta perusteltiin sillä, ettei Suomen raha 

enää jatkossa rahalain mukaan perustu kultaan, joten vasta nyt kyseinen säännös voitiin 

 
730 SPPV:n kokous 22.8.1961 liite 34a, SPA. 
731 Ibid. 
732 Ibid. 
733 Lakimuutoksen mukaan Suomen Pankin johtokunnan oikeus päättää markan valuutta-arvosta, toisin 
sanoen devalvaatiosta ja revalvaatiosta, olisi annettu valtioneuvostolle, josta syntyi eriäviä mielipiteitä 
pankkivaltuusmiesten keskuudessa. Yleisesti voidaan sanoa, että pankkivaltuusmiehet vastustivat kyseistä 
muutosta. Rahalain esitöissä muutosta perusteltiin sillä, että tulevaisuudessa markan kansainvälisen arvon 
muutos voi vaikuttaa koko talouselämään ja tämän vuoksi se voi vaatia talouspoliittisia toimenpiteitä. Tuure 
Junnila (KOK) ja Georg C. Ehrnrooth (RKP) asettuivat vastustamaan Suomen Pankin asemaan vaikuttavia 
muutoksia ja esittivät tästä eriävät mielipiteet. He argumentoivat muutosta vastaan sillä, että Suomen 
taloudellinen tila oli vaarassa, jos Suomen markan valuuttakurssista määrääminen politisoitaisiin. Heidän 
argumenttinsa oli hyvin perusteltu, mutta ei kuitenkaan saanut laajempaa kannatusta. Tilanne oli monessa 
muussakin suhteessa mielenkiintoinen, muun muassa sen vuoksi, että johtokunnalla oli viimeksi ollut lakiin 
perustuva oikeus päättää markan valuutta-arvosta vuoden 1895 ohjesäännön mukaan. Tämän jälkeen 
ohjesäännön muutosten yhteydessä asia oli jätetty sääntelemättömään tilaan, mutta tosiasiassa tilanne oli 
säilynyt ennallaan. Kulta-arvon muuttaminen oli aiemmin tarkoittanut vastaavaa toimenpidettä ja 
käytännössä tämä edellytti lakimuutosta, koska päärahojen kultamäärät oli säädetty lakitasolla. Käytännössä 
päätöksentekomenettely säilyi ennallaan, mutta muodollisesti Suomen Pankin johtokunnan asemaa 
päätöksenteossa heikennettiin. Ks. eduskunnan istuntopöytäkirjat 9.1.1962 s. 2664, 12.2.1962 s. 2687 ja 
16.2.1962 s. 2721–2722; HE 113/1961; PaVM 2/1961 ja 2/1956; SuVM 171/1961. 
734 Asetuksella säädettiin lisäksi, että markan kansainvälistä perusarvoa koskeva asia tulee käsitellä 
valtioneuvostossa kiireellisenä. Ks. asetus markan kansainvälistä perusarvoa koskevien asioiden käsittelystä 
valtioneuvostossa (667/1962). 
735 Asetus markan metallirahasta (256/1964); Rahalaki (276/1962). 



 

poistaa. Laki astui voimaan heti vuoden 1963 alusta.736 Oli osittain ristiriitaista, että esitöissä 

lausuttiin, ettei raha perustunut rahalain mukaan kultaan, koska rahalaissa taas 

nimenomaisesti säädettiin737, että markan kansainvälinen arvo ilmoitettiin kullassa. Tämä oli 

Bretton Woods -järjestelmästä johtuva tekninen tapa ilmoittaa valuuttojen vaihtosuhde. 

Voidaan kuitenkin tulkita, että markka oli välillisesti kultaan perustuva, vaikka rahalain 

mukaan rahajärjestelmä ei perustunut enää jalometalliin. Vaikka rahajärjestelmän perustaa 

oli muutettu, muutos oli tosiasiallisesti vähäinen verrattuna vuoteen 1925. 

 

Reilun kolmen vuosikymmenen ajan Suomen rahajärjestelmä oli odottavalla kannalla. 

Usean vuoden, jopa vuosikymmenen, ajan eläteltiin toivetta taloudellisesta rehabilitaatiosta 

eli talouden palaamisesta ”ennalleen”, jolloin väliaikaisista rahalain muutoksista olisi voitu 

palata takaisin aiempaan rahalakiin. Lainsäädännön nojalla rahakappaleiden 

valmistusmateriaalien muutoksia perusteltiin usein yleisellä tarpeella ja inflaatiolla. Usein 

taustalla tosiasiallisesti vaikuttivat fiskaaliset intressit ja rahan lyöttämisestä saadut tulot 

(seigniorage-tulot). Nämä rahalain muutoksia koskevat aloitteet olivat käytännössä lähtöisin 

Suomen Pankista. Näitä muutoksia ei näytetty vastustettavan738. Suomen Pankki tai muut 

asiantuntijatahot käytännössä valmistelivat rahalain muutokset ja on todennäköistä, että raha 

(rahakappale), joka oli abstrakti eli ei perustunut esimerkiksi jalometalliin, oli suuremmalle 

yleisölle vaikeasti hahmotettava instrumentti. Oletettavasti tämän vuoksi muutoksia ei 

laajemmin kritisoitu. Lisäksi muutokset olivat myös asiantuntijoiden laatimia, mikä 

oletettavasti nosti kritiikin kynnystä entisestään. Kritiikille ei välttämättä ollut tarvetta, mutta 

on erikoista, että näin tärkeässä kysymyksessä asiaan ei kiinnitetty laajemmin huomiota. 

Enemmän painoarvoa annettiin rahapolitiikalle sekä muille poliittisille toimille. Tämä 

osoittaa sen, että elinkeinoelämä ja muu yhteiskunta pääsääntöisesti luotti siihen, että raha 

ei menetä arvoaan (ostovoimaa). 

 

 
736 HE 113/1962; Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (678/1962). 
737 Rahalaki (276/1962) 2 § 1 momentti. 
738 Eduskunnan istuntopöytäkirjat 14.12.1945 s. 1828, 18.12.1945 s. 1949, 21.12.1945 s. 2159, 22.3.1949 s. 
660, 29.3.1949 s. 689, 1.4.1949 s. 738, 20.11.1951 s. 522, 23.11.1951 s. 549, 27.11.1951 s. 568, 3.11.1953 s. 
2189, 6.11.1953 s. 2208–2209, 7.11.1953 s. 2234, 25.5.1956 s. 740, 29.5.1956 s. 767 ja 1.6.1956 s. 839; HE 
97/1945, 28/1949 29/1951, 102/1953 ja 19/1956; Hulkko – Pöysä 1998 s. 18–19; PaVM 1/1945, 2/1949, 
1/1951, 4/1953 ja 2/1956; SuVM 113/1945, 31/1949 19/1951, 102/1953 ja 55/1956. 
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Yhtenä näkökulmana on myös se, että Suomelle oli tärkeää, että rahajärjestelmän ja 

rahapolitiikan luoma luottamus markkinoilla palveli vientiä. Suomessa oli jo pitkään 

harjoitettu kansainvälistä kauppaa ja vienti oli Suomessa korostuneen tärkeää, minkä vuoksi 

pyrittiin tekemään muun muassa vientiä palvelevia ratkaisuja. Taloudellinen yhdentyminen 

teki myös kauppakumppanien taloudellisista ilmiöistä yhteneviä. Voidaan katsoa, että 

talousjärjestelmien lähentyminen ja myös markkinoiden luottamuksen tavoittelu olivat 

merkittäviä syitä siihen, että Suomessa noudatettiin kansainvälisiä rahapoliittisia trendejä. 

Tämä sama heijastuu myös siinä, että Suomessa sovellettiin niitä rahateorioita/-doktriineja, 

joita Suomen pääkauppakumppanit sovelsivat. 

 

5.3.3 Yksityisrahan murros markkinoilla 

 

Postisiirtoliikkeen käyttöönotosta säädettiin Suomessa vuonna 1938 ja se otettiin käyttöön 

vuonna 1939739, juuri ennen toista maailmailmansotaa740. Muut pankit seurasivat 

postisiirtoliikettä ja kukin perusti oman pankkisiirtojärjestelmänsä melko pian 

postisiirtoliikkeen jälkeen. Liikepankit perustivat oman järjestelmän vuonna 1942, 

säästöpankit vuonna 1943 ja osuuskassat (osuuspankit) vuonna 1950. Yhteissopimus 

siirtojärjestelmien välillä solmittiin jo vuonna 1948.741 Tilisiirtojen oletettiin yleistyvän 

varsin nopeasti, koska jo vuoden 1938 Suomen Pankin ohjesäännön esitöissä lausuttiin, että 

käteisen tarve oli vähentymässä muun muassa tilisiirtojen yleistymisen seurauksena742. 

Postisiirtoliikkeen avulla maksettiin esimerkiksi veroja postisiirtotilille743. 

 

Postisiirtoliikkeestä oli käyty keskustelua jo vuodesta 1922 alkaen. Postisiirtoliikkeen 

aloittamisen taustalla vallitsi kansainvälinen kehitys, joka näkyi esimerkiksi Ruotsissa. 

 
739 Tuomioja esitti kirjallisuudessa myöhemmin, että postisiirtoliike oli välttämätön edellytys, jotta 
rahahuolto voitiin järjestää toisen maailmansodan aikana. Tuomiojan argumentti ei kuitenkaan ole 
ongelmaton. Suomessa onnistuttiin ensimmäisen maailmansodan aikana rahahuollon järjestämisessä 
kohtuullisen hyvin. On kiistatonta, että maksukirjausten siirtäminen oli huomattavasti tehokkaampaa ja 
turvallisempaa kuin fyysisen rahan siirtäminen. Tuomiojan argumentti voidaan nähdä osittain paikkansa 
pitäväksi, mutta sitä rasittaa Tuomiojan asema Postisäästöpankin hallituksen puheenjohtajana ja pääjohtajana. 
Asia tuskin oli näin yksiselitteinen kuin Tuomioja sen esitti. Ks. Tuomioja 1947 s. 11–12. 
740 Auer 1964 s. 253; Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938). 
741 Ks. esim. Saarinen 1996. 
742 HE 67/1938 s. 3. 
743 Aaku 1939 s. 58–59, KKD; Kauppamiehet 12/1.12.1942 s. 8, KKD; Lihakauppias 3–4/1.3.1941 s. 17, 
KKD; Suomen kunnallislehti 7/1.1.1944 s. 113–114, KKD. 



 

Fiskaalisena intressinä oli valtion varojen väärinkäytön estäminen siirtämällä varojen 

käsittely uuteen järjestelmään. Käteisrahan käytön vähentämisen ja valtion varojen 

väärinkäytön lisäksi postisiirtoliikkeellä oli myös kolmas tavoite.744 Siirtoliikkeen ylläpitäjä 

saattoi sijoittaa siirtoliikkeen toiminnan kannalta tarpeettomat varat vaarantamatta 

siirtoliikkeen toimintaa, koska vain osa postisiirtoliikkeen tallettajien varoista tarvittiin 

varsinaiseen toiminnan harjoittamiseen. Pankkivaliokunnan mietinnössä kolme jäsentä 

allekirjoitti eriävän mielipiteen siitä, että postisiirtoliikkeen ei tulisi sijoittaa varoja745. Nämä 

pankkivaliokunnan jäsenet eivät tarkemmin perustelleet kantaansa, mutta mainitsivat, ettei 

sijoituksia tulisi tehdä epälikvideihin sijoitusinstrumentteihin. Oletettavasti kyseisen eriävän 

mielipiteen lausujat olivat vilpittömästi huolissaan tallettajien suojasta, koska he kaikki 

edustivat eri intressiryhmiä ja heille ei olisi ollut suoranaista etua – toisaalta ei haittaakaan 

– siitä, jos sijoittaminen olisi estetty. Tässä vaiheessa postisiirtoliike itsessään ei muuttanut 

tallettajien asemaa, joten on mielenkiintoista, että huoli esitettiin kyseisessä yhteydessä. 

Edellä olevista arkistomateriaaleista ja muusta aineistosta ei selviä, miksi näin toimittiin. 

Mahdollisesti kysymys oli taustalla vaikuttavasta säästöpankkiaatteesta, jonka yhteydessä 

ajateltiin, että sijoituksilla voidaan vaarantaa aatteen mukaista toimintaa. Toisaalta 

postisiirtoliikkeen varat olivat aina vähintään suojattu valtion takauksella746. On kiistatonta, 

että valtio hyötyi uudesta järjestelmästä. Järjestelmän käyttöönotolla oli vastaavaa 

rahoituksellista hyötyä kuin setelijärjestelmän käyttöönotolla. Setelijärjestelmän747 avulla 

valtio pystyi välillisesti rahoittamaan toimintaansa seigniorage-tulolla ja 

postisiirtojärjestelmällä valtio sai vastaavaan tapaan välillisesti lisää tuloja. 

 

Postisäästöpankkilakia muutettiin muutaman vuoden kuluttua postisiirtoliikkeen 

perustamisen jälkeen. Eräs lain merkittävimmistä muutoksista koski säästötalletuksia ja sen 

seurauksena Postisäästöpankin hallitukselle annettiin yksinomainen valtuus päättää 

vuosisäästörajasta.748 Lain esitöiden mukaan lainmuutoksen tarkoituksena oli se, että 

Postisäästöpankki pyrki palvelemaan myös suurempien toimijoiden, kuten kuntien, tarpeet 

huomioiden. Lisäksi pankkivaliokunta lausui nimenomaisesti, että lainmuutoksen 

 
744 HE 63/1938; Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938); PaVM 5/1938. 
745 HE 63/1938 
746 Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938) 5 §. 
747 Voidaan argumentoida, että metalliset vaihtorahat tuottivat valtiolle suoraan seigniorage-tuloa, mutta 
metallisten vaihtorahojen nimellisarvot olivat matalia, minkä vuoksi valtion hyöty jäi metallisten 
vaihtorahojen osalta vähäisemmäksi.  
748 Laki postisäästöpankista (742/1942). 
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tavoitteena oli Postisäästöpankin liiketoiminnan laajentaminen.749 

Postisäästöpankkilakimuutos säädettiin samana vuonna, kun liikepankit ottivat käyttöön 

pankkisiirtojärjestelmän750. Aiemmin virinnyt kilpailu pankkitoimijoiden välillä oli nyt 

varsinaisesti realisoitunut ja noussut lainsäädäntömuutoksen taustavoimaksi. 

 

Vaikka maailmansota ei vaikuttanut pankkilainsäädäntöön suoraan, eivät pankit säästyneet 

maailmansodan vaikutuksilta. Toinen maailmansota lisäsi liikkeellä ollutta käteisrahaa ja 

vähensi näin pankkitalletusten määrää.751 Lopulta toisen maailmansodan aikana ryhdyttiin 

keskustelemaan setelirahojen leikkauksesta, jolla pyrittiin ohjaamaan käteisvaroja 

valvottuihin rahalaitoksiin. Tämän taustalla vaikuttivat verotuksen tehostamista ja harmaan 

taloutta torjumista koskeneet intressit. Lopulta setelirahat leikattiin vuonna 1945, millä on 

eittämättä ollut pankkien asemaa vahvistava vaikutus752. Pankit käyttivät setelinvaihtoa 

koskenutta julkista keskustelua tehokkaasti hyväksi ja ryhtyivät markkinoimaan 

pankkitalletuksen etua, jotta henkilöt välttyisivät setelirahan leikkauksen mahdollisilta 

seurauksilta753. 

 

Lisäksi tilisiirtojärjestelmien käyttöä pyrittiin edistämään palvelun kustannusrakenteella. 

Esimerkiksi postisiirtoliikkeen mainoksessa korostettiin 1940-luvun puolivälissä niitä 

kustannussäästöjä, joita voitiin saavuttaa postisiirtoliikettä käyttämällä, verrattuna 

perinteisiin maksutapoihin754. 1950-luvun aineiston mukaan tilisiirtojen käyttö oli 

käytännössä maksutonta, mikäli tilisiirto tehtiin ilman käteistä. Toisin sanoen maksusuoritus 

voitiin tehdä pankkitilille suoraan toiselta pankkitililtä tai käteisellä taikka vastaavasti 

”tilisiirto” voitiin tehdä siten, että se maksettiin vastaanottajalle käteisellä, mutta 

käteisrahalla tehtävistä siirroista perittiin erillinen palvelumaksu.755 

 

 
749 HE 59/1942; PaVM 1/1942. 
750 Saarinen 1996 s. 8. 
751 Autio 1996 s. 31 ja 35. 
752 Ks. tarkemmin setelirahojen leikkauksesta tämän tutkimuksen alaluvusta 5.3.1. 
753 Heinonen 2020 s. 66–67, 73, 82 ja 85. 
754 Suomen kunnallislehti 10/1.1.1944 s. 170, KKD. 
755 Toikka 1952 s.659–660; Vanhala 1952 s. 643.  



 

Pankkien merkittävyys perustui pankkien hallinnoimaan rahan määrään. Pankit pyrkivät 

kasvattamaan tätä rahan määrää tarjoamalla niin sanottua palkka pankkiin -järjestelmää756 

asiakkailleen. Vaikka palkkatilejä oli ollut jo ennen toista maailmansotaa, sai konsepti 

yhteiskunnallisesti757 merkittävän aseman vasta vuonna 1965 ja sen jälkeen.758 

Aikalaisaineistossa taloustieteilijä Kajatien mukaan palkat maksettiin aiemmin käteisellä 

lähinnä tottumuksesta759. Palkka pankkiin -järjestelmän etua perusteltiin sillä, että 

työnantajien aikaa säästyi merkittävästi, kun työnantajan ei tarvinnut noutaa 

käteisrahavaroja rahalaitoksesta, pussittaa rahoja, suorittaa tarkastuslaskelmia ja järjestää 

palkanmaksutilaisuutta760. Pankki toisin sanoen perusteli hyötyä työnantajan 

kustannussäästönä, mikä varmasti edesauttoi työnantajia ”ostamaan” ajatuksen 

järjestelmästä. Työntekijöille järjestelmää perusteltiin sillä, että rahavaranto kasvoi korkoa 

aina silloin, kun työntekijä ei itse tarvinnut kyseistä rahavarantoa käyttöönsä761. Oletettavasti 

työnantajien saavuttamat liiketaloudelliset hyödyt saivat työnantajat ajamaan palkka 

pankkiin -järjestelmää laajemmin käyttöön. Toisaalta teknologinen kehitys mahdollisti sen, 

että pankit kykenivät tarjoamaan kyseistä palvelua suuremmalle yleisölle762.  

 

Kuisman sekä Viholan763 mukaan palkka pankkiin -järjestelmä oli osa Liinamaan 

ensimmäistä vakauttamissopimusta ja työehtosopimuksissa olisi vahvistettu 

palkanmaksutavaksi tilimaksu764. Heidän tutkimuksistaan on tulkittavissa, että laajempi 

yhteiskunnallinen intressi oli ollut järjestelmän käyttöönoton taustalla. Kuitenkin 

primäärilähteiden mukaan näyttää siltä, että vakauttamissopimuksessa ei ollut sovittu palkka 

 
756 Palkka pankkiin -järjestelmään liittyi ns. truck-kielto. Kyseessä oli alun perin Englannista peräisin 
olevasta kiellosta, jonka mukaan palkka tuli maksaa rahana eli työnantaja ei voinut maksaa palkkaa 
sijaissuorituksena, esim. tavarana. Tämän kiellon taustalla vaikutti ajatus siitä, ettei työnantaja saa hyötyä 
järjestelystä, jossa palkka maksetaan muulla maksuvälineellä kuin rahalla. Suvirannan (Antti) näkemyksen 
mukaan palkanmaksua tilisiirtona ei kuitenkaan voitu pitää kategorisesti kiellettynä menettelytapana. Ks. 
Suviranta 1966 s. 550–558. 
757 Tutkimuksessa ei ole perehdytty siihen, kuinka palkka pankkiin -järjestelmään suhtauduttiin markkinoilla, 
mutta Nykäsen historiateoksessa on viitattu Aatos Mäki-Paavolan kertomaan, jonka mukaan 
satamatyöntekijät ja heidän velkojansa vastustivat kyseistä palkka pankkiin -järjestelmän käyttöönottoa. Ks. 
Nykänen 2015 s. 269–270. 
758 Kauppinen – Vanhanen 1966 s. 110; Korhonen 1970 s. 94–95; Murto 1970 s. 203; Palva 2015 s. 13; 
Pihkala 1982d s. 472. 
759 Kajantie 1953 s. 19. 
760 Kauppinen – Vanhanen 1966 s. 110. 
761 Ibid s. 110–111. 
762 Pihkala 1982d s. 468. 
763 Viholan ja Kuisman esittämät lausumat perustuvat pankkimiesten muistelmiin. 
764 Kuisma 2004 s. 147; Kuisma 2013 s. 219; Vihola 2000 s. 210. 
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pankkiin -järjestelmän käytöstä765. Tilanne oli pitkälti samankaltainen työehtosopimusten 

osalta ja työehtosopimuksissa pääsääntöisesti lausuttiin, että osapuolet suosittelevat 

rahalaitoksen käyttöä palkkojen maksussa766. Kuisman mukaan KOP järjesti Metalliliitolle 

lainarahoituksen tavanomaista edullisemmin ehdoin ja tämä olisi vaikuttanut siihen, että 

palkka pankkiin -järjestelmä tuli osaksi vakauttamissopimusta sekä työehtosopimuksia767. 

Näyttäisi siltä, että kyseessä oli mahdollisesti jonkinlainen vastapalvelus, jota KOP odotti 

järjestettyään lainan Metalliliitolle. On selvää, että palkka pankkiin -järjestelmä oli 

 
765 Tulopoliittinen vakauttamissopimus 1968, THA. 
766 Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus 1973, TA; Autokorjaamoalan työehtosopimus 1971, TA; 
Kalkki- ja sementtiteollisuuden korjausosastojen työehtosopimus 1974, TA; Konepaja-alan työehtosopimus 
1971, TA; Maatalouden työehtosopimus 1.4.1974–31.1.1976, TA; Maatalouden työehtosopimus 1.4.1977–
28.2.1979, TA; Maatalouden työehtosopimus 1.5.1972–31.3.1973, TA; Maatalouden työehtosopimus 1969, 
TA; Mekaanisen puunjalostusteollisuuden työehtosopimus 1972–1973, TA; Metalliteollisuuden 
työehtosopimus 1969, TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1970, TA; Metalliteollisuuden 
työehtosopimus 1971, TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1972, TA; Metalliteollisuuden 
työehtosopimus 1973, TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1974 (8.4.1974–31.1.1976), TA; 
Metalliteollisuuden työehtosopimus 1976, TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1977 (29.4.1977–
28.2.1979), TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1979, TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1980, 
TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1981 (30.4.1981–28.2.1983), TA; Metalliteollisuuden 
työehtosopimus 1983 (8.4.1983–29.2.1984), TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1984 (30.3.1984–
28.2.1986), TA; Metalliteollisuuden työehtosopimus 1986 (11.4.1986–29.2.1988), TA; Metsä- ja uittoalan 
työehtosopimus ja sen mukaiset m3-perusteiset metsätyöpalkkojen taulukot 14.2.1976–31.1.1977, TA; 
Metsäalan työehtosopimus ja sen mukaiset metsäpalkkojen taulukot 1.6.1966–31.5.1967, TA; Metsäalan 
työehtosopimus ja sen mukaiset metsäpalkkojen taulukot 1.6.1967–31.5.1968, TA; Posti- ja 
lennätinhallituksen ja Postiliitto ry:n välinen työehtosopimus 1974, TA; Posti- ja lennätinhallituksen ja 
Suomen Metallityöväen Liitto ry:n välinen työehtosopimus 1971, TA; Posti- ja lennätinlaitoksen autovirkoja 
ja -korjaamoja koskeva posti- ja lennätinhallituksen ja Postiliitto ry:n välinen työehtosopimus 1.2.1979–
29.2.1980, TA; Puusepänteollisuuden työehtosopimus 1972–1973, TA; Puutarha-alan työehtosopimus 
1.4.1974–31.1.1976, TA; Pöytäkirja Suomen Työantajain Keskusliiton ja Suomen Ammattiyhdistysten 
Keskusliiton välisestä neuvottelutilaisuudesta 14.1.1964, TA, THA; Pöytäkirja, joka laadittiin Suomen 
Metalliteollisuuden Työantajaliiton ja Suomen Metalliväen Liiton välille solmitun metalliteollisuuden 
työehtosopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa Helsingin kaupungissa 25.3.1971, TA; Rautatiehallituksen ja 
Suomen rautatieläisten Liitto ry:n välinen työehtosopimus 1.1.1971–31.3.1972, TA; Rautatiehallituksen ja 
Suomen rautatieläisten Liitto ry:n välinen työehtosopimus 1969, TA; Sopimus Työmarkkinapoliittisista 
toimenpiteistä vuodeksi 1970, THA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n 
välinen kaasutehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen 
Työläisliitto ry:n välinen kattohuopatehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen 
Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen lääketehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen 
Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen muovitehtaita koskeva työehtosopimus 
1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Oy Lyijyvalkotehdas 
Grönberg:iä koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen 
Työläisliitto ry:n välinen Oy Visko Ab:ia koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen 
Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen pesuloita koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen 
Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Rikkihappo Oy:n tehtaita koskeva 
työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen 
Rikkihappo Oy:n Vuorikemian tehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen 
Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen räjähdysainetehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA; 
Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Säteri Osakeyhtiötä koskeva 
työehtosopimus 1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen 
teknokemiallisia tehtaita ja Ryhmän pesuainejaostoa koskeva työehtosopimus 1969, TA; Suomen 
Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Typpi Oy:tä koskeva työehtosopimus 
1969, TA; Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen väri- ja liima-
ainetehtaita koskeva työehtosopimus 1969, TA. 
767 Kuisma 2004 s. 147. 



 

työnantajalle edullisempi ja parempi tapa hoitaa palkanmaksu kuin vaihtoehtoisesti 

työnantajan toimesta hoidettu palkanmaksutilaisuus. On kuitenkin todennäköistä, että palkka 

pankkiin -järjestelmä tuli käyttöön pikemminkin käytännöllisten ja liiketaloudellisen syiden 

vuoksi eikä vakauttamissopimuksella ollut suoraa osuutta asiassa. Samoin 

työehtosopimusten maininnat olivat suosituksia, joten niidenkin tosiasiallinen vaikuttavuus 

oli heikko.  

 

Pankkirahan yhteiskunnallisen merkittävyyden kasvu oli ilmeistä. Myöhemmin Pihkalan 

mukaan pankkiraha tuli käteisrahan rinnalle noin vuonna 1965768. Toisin sanoen pankkiraha 

alkoi yleistyä myös kotitalouksien keskuudessa, eikä sitä käytetty vain elinkeinoelämässä. 

Tämän ilmiön ajankohta oli rinnakkainen palkanmaksua koskevan muutoksen kanssa ja 

voidaankin pitää todennäköisenä, että palkanmaksun asteittainen siirtyminen 

pankkijärjestelmään vaikutti pankkirahan yhteiskunnalliseen asemaan. Tällä on ollut myös 

vaikutusta pankki-instituution merkittävyyteen yhteiskunnassa. On huomattavaa, että tämän 

lisäksi luottokortit alkoivat yleistyä Suomessa, mikä loi pankkirahalle aiempaa paremman 

likviditeetin769. On helppoa nähdä pankkien intressi siitä, että ne pyrkivät ottamaan vastaan 

mahdollisimman paljon pankkitalletuksia ja toisaalta edesauttamaan pankkirahan käypyyttä 

(likviditeettiä) markkinoilla. 

 

5.4 Kokovia näkökohtia muutokseen 

 

Toinen maailmansota ja sen jälkeinen aika aiheuttivat kansainvälisesti inflaatiokierteen. 

Inflaatio aiheutui useista osatekijöistä, mutta erityisesti valtion harjoittama setelirahoitus ja 

sotakorvausten aiheuttamat tuotannolliset vaikutukset olivat merkittäviä syitä. Setelirahoitus 

oli kansainvälinen ilmiö ja oli ilmeistä, että Suomi toimi vaikeassa tilanteessa samalla tavalla 

kuin kauppakumppaninsa. Vastaavasti myös sotakorvaukset ja sen välilliset seuraukset sekä 

aiheutunut inflaatiopaine olivat kansainvälisiä ilmiöitä. Lopulta inflaatiota pyrittiin 

hillitsemään nimellisarvoltaan suurien setelirahojen nimellisarvon leikkaamisella tai näin 

ainakin väitettiin. Julkisuudessa esitettiin, että toimenpiteellä tavoiteltiin vakaan rahan arvon 

palauttamista, vaikka merkittävinä syinä vaikuttavat olleen harmaan talouden torjuminen ja 

 
768 Pihkala 1982d s. 472. 
769 Pihkala 1982d s. 472; SK 46/1960 s. 41, 52, 55 ja 56, KKD; SK 23/1971 s. 41, KKD. 
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verotuksen tehostaminen – näitä seikkoja julkisuudessa ei erityisemmin painotettu. Tätä 

muutosta ajettiin nimenomaisesti asiantuntijaelimen toimesta, joka koostui Suomen Pankin 

edustajista ja joilla oli vahva sidos pankkeihin. Inflaatio aiheutti taloudellisia menetyksiä 

niille säästäjille ja sijoittajille, jotka säästivät tai käyttivät sijoitusinstrumenttina sellaisia 

varallisuuseriä, jotka oli suoraan sidottu rahayksikköön – kuten velkakirjat, käteisraha ja 

pankkitalletukset. Tämä oli ironista siinä mielessä, että säästämiseen yleisesti kannustettiin 

inflaation hillitsemiseksi770. On lisäksi huomattava, että inflaatio ei helpottanut Suomen 

Pankin ja yleisesti pankkien toimintaympäristöä, joten myös asiantuntijaelimen etuna oli 

saada inflaatio hallintaan. 

 

Suomessa kansainvälinen kauppa ja erityisesti vienti olivat aiempaan tapaan tärkeässä 

roolissa. Suomi liittyikin 1950-luvun alussa niin sanottuun Bretton Woods -sopimukseen, 

jolla pyrittiin helpottamaan kansainvälistä kauppaa. Bretton Woods -valuuttajärjestelmä 

toteutti myös tutun kultasidonnaisuuden – raha sidottiin välillisesti kultaan Yhdysvaltain 

dollarin välityksellä. Bretton Woods -sopimukseen liittymisellä ei ollut nimenomaista 

vaikutusta kansallisiin rahakappaleisiin tai rahayksikköön, joten oikeudellisen rahakäsitteen 

näkökulmasta kaikki jatkui kansallisesti ennallaan. Toisin sanoen sopimuksen nojalla 

valuuttajärjestelmä ”irrotettiin” ensimmäistä kertaa sopimuksella/säädöksellä 

rahajärjestelmästä. Tähän asti metallikantaisissa rahajärjestelmissä valuuttakurssi oli 

säädöksen nojalla kiinteä johtuen rahan sidonnaisuudesta jalometalliin – poikkeuksena 

paperirahajärjestelmät, joita niiden vakiintumisesta huolimatta on pidettävänä jonkinlaisena 

poikkeusratkaisuna. 

 

Suomen Pankin johtokunta ja eduskunnan pankkivaltuusto pohtivat rahauudistusta pitkään. 

Todennäköisesti ainakaan johtokunta ei luottanut valtion sitoutuneisuuteen inflaation 

torjunnassa. Lopulta asia eteni, kun Suomi oli yksi ainoista Euroopan maista, joka ei ollut 

vielä uudistanut rahajärjestelmäänsä. Uusi rahayksikkö oli nimellisarvoltaan satakertainen 

aiemman rahayksikön nimellisarvoon verrattuna. Lisäksi seteliraha säädettiin rahalaissa 

ensimmäistä kertaa päärahaksi. Tärkeimpänä muutosta ajavana tahona oli nimenomaisesti 

Suomen Pankki. 

 
770 Ks. Kuusterä – Tarkka 2012 s. 46. 



 

 

Rahajärjestelmä oli nyt oleellisesti muuttunut ja perinteiset kultarahajärjestelmän ”rippeet” 

poistettiin, vaikka tosiasiallisesti uusi rahajärjestelmä ei kansallisesti juurikaan eronnut 

aiemmasta. On kiinnostavaa havaita, että uudistusta perusteltiin muun muassa sillä, että 

pienimmän käytössä olevan rahakappaleen tuli olla arvoltaan sadasosa rahayksikön arvosta. 

Rahauudistuksen puolesta argumentointiin myös käytännön syillä, kuten lasku- ja 

kirjanpitokoneiden käytöllä, mutta vaikuttaisi siltä, että rahauudistus suoritettiin lopulta sen 

vuoksi, että muut kauppakumppanit olivat muuttaneet rahayksikköään. Tämän lisäksi 

intressinä oli todennäköisesti Suomen Pankin korkeat setelien valmistuskustannukset sekä 

vanhentunut lainsäädäntö ja Bretton Woods -sopimukseen liittyminen. Suomessa ollut 

inflaatio ei ollut vain kansallinen ilmiö, vaan kysymys oli kansainvälisestä ilmiöstä. 

Vastaavasti rahajärjestelmään kohdistuneet toimenpiteet eli setelirahan leikkaus ja uusi 

rahayksikkö eivät perustuneet kansallisiin ideoihin, vaan keinot olivat kansainvälisesti 

tunnettuja. 

 

Uuden markan aikakaudelle ominaisena piirteenä oli pankkirahan merkityksen voimakas 

kasvu. Pankkirahaa käytettiin yleisenä maksuvälineenä jo aiemmin elinkeinoelämässä ja nyt 

kotitaloudet siirtyivät hiljalleen ja laajemmin pankkirahan piiriin. Pankkirahan yleistyminen 

johtui pankin aktiivisesta liiketoiminnasta pankkitalletusten hyväksi ja tämän lisäksi 

merkittävänä tekijänä oli siirtojärjestelmien yleistyminen. Lopulta palkka pankkiin -

järjestelmä synnytti ratkaisevan käänteen. Pankkirahan yleistyminen tosin edellytti tekniikan 

kehittymistä, joka edesauttoi pankkeja luomaan pankkirahalle laajan käypyyden, mikä 

käytännössä tarkoitti sitä, ettei maksusuoritukseen tarvittu välttämättä käteistä rahaa. Kun 

pankkiraha hyväksyttiin maksusuorituksena useassa paikassa, ryhtyivät sekä 

yksityishenkilöt että yritykset yhä voimakkaammin käyttämään pankkirahaa muun muassa 

siihen liittyvän helppokäyttöisyyden vuoksi. Kun pankkirahan käypyys markkinoilla kasvoi, 

taloudelliset syyt eivät puhuneet sen puolesta, että rahavaroja olisi tarvinnut nostaa pankista 

käteisrahaksi. Tosin edelleen käteisrahalla oli etunsa: anonymiteetti ja välitön velkasuhteen 

selvitys. 

 

Rahayksikön ja säädöstason rahakappaleiden muutokset valmisteltiin asiantuntijoiden 

toimesta. Suomen Pankilla oli merkittävä rooli suoraan rahalainsäädännön muutosehdotusta 
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ajavana tahona, mutta Suomen Pankin edustajat olivat myös osallisina setelirahan leikkausta 

käsitelleessä toimikunnassa. Lisäksi pankkitoimijat ja välillisesti elinkeinoelämä olivat 

vahvasti sidottuja rahaa koskeviin lakimuutoksiin. Pankkirahan yleistyminen perustui 

markkinavoimien toimintaan. Ensimmäinen postisiirtoliike oli tosin valtion yhteisön 

ylläpitämä, mutta laajemmin siirtoliike tuli käyttöön, kun myös muut rahalaitokset liittyivät 

järjestelmään. Pankkiraha yleistyi vasta kaupallisen toiminnan seurauksena. Pankkirahaa ei 

kuitenkaan tunnustettu oikeudellisessa kontekstissa varsinaiseksi rahaksi, vaan pikemminkin 

edustavaksi rahaksi. Tosin sen käypyys uuden markan aikakaudella alkoi olla jo laajaa 

elinkeinoelämän piirissä. Valtiorahateorian mukainen näkemys siitä, että valtion hyväksyntä 

teki maksuvälineestä rahaa ei näyttänyt soveltuvan pankkirahaan kyseisellä aikakaudella. 

 

Voidaankin todeta, että toisen maailmansodan jälkeen oikeudellinen käsitys rahasta alkoi 

erkaantua aiemmasta näkemyksestä. Ennen kaikkea varsinaiseksi rahaksi säädettiin 

seteliraha ja sopimuskäytännössä pankkiraha nähtiin käypänä maksuna ainakin 

elinkeinoelämän sopimusten mukaan. Käypä maksu ei tarkoittanut sitä, että pankkiraha oli 

varsinaista rahaa, vaan se esiintyi jossain määrin samanlaisena instrumenttina kuin seteliraha 

aiemmin – edustavana rahana.  



 

6. Eurooppalainen rahajärjestelmä 

6.1 Oikeudellisen rahan muutos 

6.1.1 Keskuspankki- ja pankkiraha ennen euroa 

 

Oikeustieteessä rahaa koskevat kysymykset nousivat aiempaa voimakkaammin tutkimusten 

osaksi 1980-luvulla. Erityisesti pankkirahaa koskevat kysymykset nousivat esiin niin 

oikeustieteessä kuin oikeuskäytännössä. Aikakauden oikeustieteessä ryhdyttiin 

irtaantumaan aiemmasta traditiosta, jonka mukaan varsinaista rahaa olivat vain rahalain 

mukaiset maksuvälineet. Esimerkiksi luotto-oikeutta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa 

Havansin mukaan rahaa olivat lailliset maksuvälineet ja lisäksi rahaksi oli luettava 

pankkiraha, joka voidaan tarvittaessa lyhyen ajan sisällä muuntaa lailliseksi 

maksuvälineeksi.771 Aurejärven mukaan julkisoikeudellisesti rahaa olivat rahalaissa säädetyt 

rahakappaleet (laillinen maksuväline), mutta velvoiteoikeudellisesti raha voitiin tulkita 

laajemminkin.772 Kuusimaa tulkitsi samalla tavalla, että lailliseksi maksuvälineeksi nopeasti 

vaihdettavissa olevat maksuvälineet tulee ymmärtää käyväksi rahaksi.773 Tolonen katsoi 

yleisesti oikeustieteessä rahan olevan vaihdantatalouden synnyttämä instrumentti774. Toisin 

sanoen oikeustieteessä käsitys rahasta oli siirtymässä lähemmäksi rahan funktioita 

huomioivaa näkemystä. Aiemman tradition mukaan kuitenkin katsottiin, että raha osoitti 

taloudellista arvoa ja hyödykkeiden välisiä hintoja775. Samalla tavalla käsitys rahayksikön 

juridisesti pysyvästä nimellisarvosta (nominalismi) säilyi ennallaan.776 Nominalismia 

pidettiin myös Ruotsissa sekä useassa muussa maassa vahvana pääsääntönä777.  

 

Oikeustieteessä pankkirahan käytön perusedellytykseksi nähtiin, että pankkirahaan 

kohdistuvan taloudellisen vallan tuli siirtyä778. Hakulinen oli tosin esittänyt saman 

näkemyksen jo lähes kaksi vuosikymmentä aiemmin779. Lisäksi pankkirahalla maksu 

 
771 Havansi 1981 s. 5–7; Havansi 1984 s. 5–7. 
772 Aurejärvi 1983 s. 7; Aurejärvi 1988 s. 8. 
773 Kuusimaa 1987 s. 443–462. 
774 Tolonen 1988 s. 197. 
775 Rissanen 1987 s. 426. 
776 Aurejärvi 1983 s. 27–29; Aurejärvi 1988 s. 22–26; Halila 1985 s. 1012; HE 286/1994; 
indeksiehtotoimikunnan mietintö 1990 s. 4 ja 13; Saarnilehto 1980 s. 256–257. 
777 Rodhe 1969 s. 42; Rodhe 1975 s. 44; Rodhe 1979 s. 44; Rodhe 1986 s. 58. 
778 Aurejärvi 1983 s. 10; Aurejärvi 1988 s. 10. 
779 Hakulinen 1965 s. 83–84. 
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katsottiin talletusten siirroksi 1980-luvun lopussa780. Talletusten siirtäminen korosti 

erityisesti sitä, ettei pankkirahaa pidetty varsinaisena rahana suppeasti tulkittuna, vaan kyse 

oli sijoitusinstrumentilla (saamisella) maksamisesta ja näin ollen pankkiraha katsottiin 

edustavaksi rahaksi. Pankkiraha voitiin nopeasti muuntaa keskuspankkirahaksi (lailliseksi 

makuvälineeksi) ja tämä niin sanottu muunto-oikeus antoi pankkirahalle välillisesti turvaa, 

mikä takasi pankkirahan käypyyden maksusuorituksissa781. Oletettavasti tämän vuoksi 

oikeustieteessä tulkittiin, että pankkiraha oli edustavaa782 rahaa783. Tämä on voinut olla myös 

yksi syy siihen, miksi pankkirahasta ei säädetty laillista maksuvälinettä. Yksityisen rahan 

säätäminen lailliseksi välineeksi ei olisi ollut ongelmatonta, koska lailliseksi 

maksuvälineeksi oli säädetty aiemmin vain julkisoikeudellisten toimijoiden maksuvälineet 

– niin sanottu rahamonopoli oli annettu valtiolle. 

 

Pankkirahaa pidettiin oikeustieteessä käypänä maksuvälineenä 1990-luvulla, mikäli 

osapuolet sopivat ja/tai toimivat niin sopimusvapauden puitteissa784. Tosin jo 1980-luvun 

alussa Aurejärvi katsoi, että pankkirahalla maksaminen voi perustua yleiseen käytäntöön tai 

velkojan antamaan suostumukseen pankkirahalla tehtävälle maksulle. Suostumuksena 

voitiin pitää sitä, että velkoja oli ilmoittanut tilinumeronsa velalliselle esimerkiksi 

laskulla.785 Pankkirahan käypyyden tulkinta meni vielä askeleen pidemmälle 1990-luvun 

lopulla. Sähköisen käteisen työryhmä tulkitsi, että oikeudellisessa kontekstissa voitiin 

käyttää käsitettä käypä raha, joka sisälsi vastaanottopakon. Vastaanottopakko perustui 

maksuvälineen i) laillisen maksuvälineen asemaan, ii) nimenomaiseen lain säännökseen tai 

iii) oikeuskäytäntöön.786 Pankkirahan osalta tämän tarkoitti sitä, että pankkiraha oli käypää 

rahaa ja se tuli lähtökohtaisesti hyväksyä maksusuorituksessa. Terämaan mukaan 

pankkirahalla tehtävästä maksusta saattoi kuitenkin kieltäytyä, mutta vain perustellusta 

syystä.787 Perusteltuna syynä voitiin pitää esimerkiksi sitä, että maksun vastaanottaja olisi 

joutunut huonompaan asemaan vastaanottaessaan pankkirahaa keskuspankkirahan sijasta. 

Rope tulkitsi myöhemmin samalla tavalla, että pankkirahan yleistyttyä pankkirahalla 

 
780 Erma – Kärävä – Riihimäki 1989 s. 145 ja 152. 
781 Ks. Hemmo 2001 s. 392. 
782 Koulu katsoi jo vuosikymmen alussa, että seteliraha ja pankkiraha perustuivat samaan konstruktioon. 
Koulu on implisiittisesti viitannut tällä siihen, että pankkiraha oli edustavaa rahaa. Ks. Koulu 1991 s. 253. 
783 Anttila 1996 s. 25; SÄKÄ 1996 s. 61. 
784 Rope 2000 s 16; Koulu 1992 s. 133 ja 146. 
785 Aurejärvi 1983 s. 12–13. 
786 SÄKÄ 1996 s. 62. 
787 Terämaa 1998 s. 71–78. 



 

maksamisesta oli tullut eräänlainen yleinen maksutapa ja pankkirahalla maksamisesta voitiin 

kieltäytyä vain perustellusta syystä788. Hemmo tulkitsi asiaa kuten Terämaa ja Rope, mutta 

perustaen tulkinnan tehtyihin säädösmuutoksiin789. Hemmon mukaan (oikeustieteellinen) 

valtiorahaoppi (teoria) ei enää asettanut estettä pankkirahan käytölle maksusuorituksessa 

ilman eri sopimusta, koska rahalaki oli kumottu. Kirjoituksesta on implisiittisesti tulittavissa, 

ettei säädöksissä määritelty laillista maksuvälinettä. On kuitenkin huomattava, että 

kyseisenä aikana laillisesta maksuvälineestä säädettiin EU-säädöksellä790 – laillisesta 

maksuvälineestä säädettiin edelleen. Lisäksi Hemmo viittaa tulkintaan, että riskittömään 

maksuvälineeseen sisältyi vastaanottopakko. Tutkimukset ja tulkinnat osoittavat, että 

pankkirahalla oli niin yhteiskunnassa kuin oikeustieteessä erittäin vakiintunut asema. 

Kuitenkaan varsinaisesta vastaanottopakosta791 ei voida puhua, koska esimerkiksi laillisen 

maksuvälineen osalta kysymys oli velvollisuudesta vastaanottaa laillinen maksuväline, ellei 

toisin ollut sovittu. Yhtäältä pankkirahan osalta velvollisuus vastaanottaa maksusuoritus 

perustui tapauskohtaiseen arvioon. Näin ollen termin vastaanottopakko käyttäminen 

keskuspankki- ja pankkirahan osalta on osittain epätarkka ilmaisu, mikä voi johtaa 

pidemmälle johdettuihin tulkintoihin, joille ei ole laajempaa oikeudellista perustetta, 

esimerkiksi velkojan oikeuteen792 vaatia maksua tehtäväksi laillisella maksuvälineellä. 

 

Oikeudellinen rahakäsite muuttui merkittävästi 1990-luvun aikana. Vuosikymmenen alussa 

raha tulkittiin oikeustieteessä vakiintuneesti irtaimeksi esineeksi.793 Tämä tulkinta oli 

vakiintunut vuosikymmenten aikana. Tulkinta oli ilmeinen, koska oikeustieteessä rahana 

pidettiin tyypillisesti vain laillisia maksuvälineitä, jotka olivat seteli- ja/tai metallirahaa. Tätä 

tulkintaa puolsi myös oikeustieteellinen valtiorahateoria, jonka mukaan valtiolla oli oikeus 

lyöttää ja/tai painaa rahaa. Vuosikymmenen vaihtuessa Rope kyseenalaisti, että oliko raha 

enää irtain esine794. Ropen kyseenalaistaminen oli osuva, mikäli rahaksi voitiin tulkita myös 

 
788 Rope 2000 s. 35–36. 
789 Ks. Hemmo 2001 s. 103 alaviite 6. 
790 Asetus 947/98 artikla 9 ja 10. 
791 1990-luvun alussa taloustieteessä vallitsi näkemys siitä, että laillinen maksuväline sisälsi varsinaisen 
vastaanottopakon. Oikeustieteessä laillisen maksuvälineen oikeusvaikutukset olivat ajoittain epäselviä ja 
esimerkiksi Koulu katsoi, että ”[v]elkojalla on aina oikeus vaatia maksua laillisin maksuvälinein--", mutta 
Koulu nosti sopimusvapauden osin laillisen maksuvälineen yläpuolelle. Ks. Eriksson – Kokkola 1992 s. 23 ja 
Tarkka 1993 s. 35–36 ja 47 sekä Koulu 1992 s. 133 ja 139. 
792 Tämän tutkimuksen mukaan laillisessa maksuvälineen käsitteeseen on jo alkuperäisen säännösten 
sanamuodon mukaan sisältynyt vastaanottovelvollisuus, eikä oikeuskirjallisuudessa ole esitetty perusteita 
sille, miksi tätä vakiintunutta käsitystä olisi tullut muuttaa. 
793 Ks. Koulu 1992 s. 115 ja 136–137 ja SÄKÄ 1996 s. 61. 
794 Rope 2000 s. 13. 
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muut maksuvälineet kuin lailliset maksuvälineet ja teknologinen muutos oli nostanut 

käyttöön digitaaliset maksutavat. Oikeudellista rahakäsitettä haastoi myös vuosikymmenen 

aikana käyttöönotettu sähköinen raha. Oikeustieteessä ei ollut vakiintunutta tulkintaa siitä, 

oliko sähköisessä rahassa kysymys itsenäisestä maksuvälineestä vai mahdollisesti laillisen 

maksuvälineen sähköisestä ilmentymästä. Terämaan mukaan sähköisessä rahassa oli kyse 

maksuvälineestä, joka oli laillisen maksuvälineen ja pankkirahan välimaastossa795. 

Sähköistä rahaa käsitelleet työryhmät näkivät asian samalla tavalla796. Rope lausui 

myöhemmin, että sähköinen raha piti katsoa sähköiseksi keskuspankkirahaksi797. Joka 

tapauksessa oli selvää, että sähköinen raha tuli sisällyttää rahakäsitteeseen riippumatta siitä, 

oliko kyse edustavasta rahasta vai varsinaisesta sähköisestä keskuspankkirahasta. 

Sähköinen raha sisälsi elementtejä sekä keskuspankkirahasta että pankkirahasta, joten oli 

ilmeistä, ettei oikeustieteessä vallinnut täyttä yksimielisyyttä sen olemuksesta. 

 

Oikeustieteessä rahaan ja rahakäsitteeseen katsottiin liittyvän erottamattomasti laillisen 

maksuvälineen asema, joko välittömästi tai välillisesti. Laillisen maksuvälineen tulkittiin 

turvaavan talouden häiriötöntä toimintaa, koska rahan käypyys oli vahvistettu siihen 

liittyvällä velvollisuudella hyväksyä laillisella maksuvälineellä tehty maksusuoritus, ellei 

asiasta ollut toisin sovittu798. Koulu lausui jo vuosikymmenen alussa, että jokin sähköinen 

maksutapa tulisi säätää laillisen maksuvälineen asemaan799. Sähköisen käteisen työryhmän 

mukaan pankkirahan yleistyminen oli kuitenkin vienyt laillisen maksuvälineen 

oikeuspoliittisen perustan vuosikymmenen puolivälissä800. Tulkinta ei kuitenkaan ollut 

täysin ongelmaton, kuten edellä todettiin, sillä oikeudelliseen rahaan katsottiin liittyvän 

mahdollisuus muuntaa rahainstrumentti nopeasti lailliseksi maksuvälineeksi, joten laillisella 

maksuvälineellä oli vähintään välillistä merkitystä. 

 

Myös oikeuskäytännössä käytiin rajanvetoa rahaa (maksusuoritusta) koskevista 

kysymyksistä. Esimerkiksi tapauksessa, jossa työsuhteen mukainen palkanmaksu oli 

suoritettu työsuhteen aikana pankkirahalla, oli kysymys siitä, voitiinko maksutapaa 

 
795 Terämaa 2001 s. 258–259. 
796 SÄKÄ 1996 s. 4; SÄKÄ II 1999 s. 31–32. 
797 Rope 2000 s. 45. 
798 SÄKÄ 1996 s. 62.  
799 Koulu 1991 s. 257. 
800 SÄKÄ 1996 s. 61–62. 



 

yksipuolisesti muuttaa sopimusperusteisesta maksutavasta siten, että maksu voitiin suorittaa 

käteisrahalla – kysymys oli siis laillisen maksuvälineen pakottavuudesta ja 

sopimusvapaudesta. Korkein oikeus katsoi, että pankkirahassa suoritettua maksua ei voinut 

yksipuolisesti muuttaa käteismaksuksi.801 Käytännössä korkein oikeus vahvisti 

ratkaisussaan jo vuosia vakiintuneen sopimuskäytännön ja sen, ettei laillinen maksuväline 

ollut pakottavaa oikeutta. Toisin sanoen laillista maksuvälinettä ei ollut pakko vastaanottaa, 

mikäli maksutavasta oli sovittu tai maksutapa oli muulla tavoin vakiintunut. Toisessa 

ratkaisussa käräjäoikeus katsoi määräaikaistalletustilin talletustodistuksen sellaiseksi 

haltijalle riskittömäksi varallisuuseräksi, että se voitiin rinnastaa rahankaltaiseksi 

maksuvälineeksi. Lisäksi talletustodistus oli rakennusalalla vakiintunut maksuväline. 

Korkein oikeus ei ottanut kantaa käräjäoikeuden analogiaan talletustodistuksen osalta.802 

Yhtäältä korkein oikeus lausui oikeuskäytännössä, että ”[t]avanomainen maksuväline 

yhteiskunnassa on raha.”. Oikeustapauksessa ei tosin yksityiskohtaisesti otettu kantaa 

siihen, mitä rahalla tarkoitettiin.803 

 

Useassa korkeimman oikeuden ratkaisussa pankkirahasta käytettiin jotakin muuta termiä 

kuin raha804. Kuitenkin pankkirahalla maksaminen tulkittiin rahavelvoitteen suorittamiseksi, 

kun talletus oli siirtynyt maksun vastaanottajan määrättäväksi.805 Pankkijärjestelmän kautta 

suoritetusta maksusta lausuttiin yhdessä korkeimman oikeuden ratkaisussa seuraavasti: 

”[r]ahat on lähetetty pankkien ylläpitämää ja asiakkaille avointa maksuliikennejärjestelmää 

käyttäen”.806 Vaikka oikeuskäytännössä ei vallinnut selvää systematiikkaa pankkirahan 

terminologian suhteen, oli selvää, että pankkirahalla maksamista pidettiin rahasuorituksena 

– vähintään eräänlaisena rahasurrogaattina. 

 

Elinkeinoelämän sopimukset noudattivat aiemmin vakiintunutta sopimuskäytäntöä ja 

pääsääntöisesti niissä sovittiin vain kauppasummasta, mutta ei yksityiskohtaisesti 

maksutavasta. Sopimusosapuolista riippuen elinkeinoelämän sopimuksiin oli hiljalleen 

 
801 KKO 1981-II-63. 
802 KKO 39:1995. 
803 KKO 52:1998. Tapauksessa käytiin rajanvetoa muun muassa siitä, voiko tavaramaksu olla tavanomainen 
maksuväline ja tässä yhteydessä korkein oikeus lausui, että tavanomainen maksuväline oli raha. 
804 Esim. KKO 1986-I-1. 
805 KKO 1989:17. 
806 KKO 1992:3. 
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vakiintunut sopimusehto, jonka mukaan maksu suoritettiin laskua vastaan. Joissakin 

poikkeustapauksissa mainittiin tässä yhteydessä, että maksu tuli suorittaa käteisrahalla 

laskua vastaan.807 Elinkeinoelämän sopimuksista on tulkittavissa, että pääsääntöisesti 

 
807 ELKA: Hankintasopimus (Hissi no 12100) Suomen Metallityöväen Liitto ry:n:n ja Kone Osakeyhtiön 
välillä 27.6.1963; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 29.10.1963; 
Hankintasopimus (Hissi no 12266) Suomen Metallityöväen Liitto ry:n:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 
11.12.1963; Hankintasopimus (Hissi no 12349) Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n ja Kone Osakeyhtiön 
välillä 20.2.1964; Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 7.11.1964; Kauppakirja Oy Valio-
Filmi Ab:n ja Oiva Rautiaisen välillä 5.10.1965; Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 
28.10.1965; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 4.11.1965; Hankintasopimus 
Posti- ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.4.1966; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen 
Sokeri Oy:n välillä 1.10.1966; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 22.9.1967; 
Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Aarre Vuorimaan välillä 26.3.1968; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri 
ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 30.9.1968; Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri Karttusen välillä 
22.4.1969; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.9.1969; Kauppasopimus Oy 
Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 30.9.1970; Hankintasopimus (No S 42) Posti- ja 
lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 13.5.1971; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri 
Oy:n välillä 19.9.1971; Huoltosopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Oy Konttori-automaatio Ab:n välillä 
24.11.1971; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 25.8.1972; Sopimus Oy 
Ulkomainos Ab:n ja Oy Valio-Filmi Ab:n välillä 18.12.1972; Hankintasopimus Tampereen kaupungin 
liikennelaitoksen ja Ajokki Oy:n välillä 8.6.1973; Sopimus Oy Ulkomainos Ab:n ja Oy Valio-Filmi Ab:n 
välillä 17.10.1973; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 18.10.1973; 
Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 20.5.1974; Kauppasopimus Oy 
Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 25.10.1974; Hankintasopimus (No S 419) Posti- ja 
lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 25.6.1975; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri 
Oy:n välillä 9.10.1975; Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Markku Ollikaisen välillä 19.8.1976; 
Hankintasopimus Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Ajokki Oy:n välillä 11.2.1977; Kauppasopimus 
Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 4.10.1977; Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri 
Karttusen välillä 31.5.1977; Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 2.8.1977; 
Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 3.10.1977; Ohjelmistosopimus Oy 
Tampella Ab:n ja Oy Insinööritoimisto M.G. Honkanen ingenjörsbyrå Ab:n välillä 17.1.1978; 
Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 26.1.1978; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n 
ja Sähkölähteenmäki Oy:n välillä 7.7.1978; Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n 
välillä 10.10.1978; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Teräspeikko Oy:n välillä 15.12.1978; 
Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy Sigma Ab:n välillä 19.12.1978; Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n 
ja Oulun Elokuvakeskus ry:n välillä 8.1.1979; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 
4.5.1979; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Erkalaite Oy:n välillä 11.5.1979; Toimitussopimus Oy Lohja 
Ab:n ja Semtu Oy:n välillä 11.7.1979; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Vaakatehdas Koskinen Ky:n 
välillä 12.10.1979; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Elektroniikkayhtymä Oy:n välillä 21.12.1979; 
Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Scanmet Oy:n välillä 28.12.1979; Ohjelmistosopimus Oy Tampella Ab:n 
ja Oy Insinööritoimisto M.G. Honkanen ingenjörsbyrå Ab:n välillä 2.1.1980; Toimitussopimus Oy Lohja 
Ab:n ja Oy Morus Ab:n välillä 9.1.1980; Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 
18.3.1980; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 11.11.1980; Toimitussopimus Oy Lohja 
Ab:n ja Oy Partek Ab:n välillä 15.2.1980; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Saret Oy:n välillä 16.1.1981; 
Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 17.3.1981; Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy 
Kockmus Industri Ab:n välillä 26.3.1981; Hankintasopimus (Nro S 1059) ja Ajokki Oy:n välillä 21.5.1981; 
Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Sähkölähteenmäki Oy:n välillä 30.6.1981; Hankintasopimus Oy 
Tampella Ab:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 28.4.1982; Hankintasopimus Enonkosken kunnan ja Oy Vapor 
Ab:n välillä 19.10.1982; Vuokrasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 22.11.1983; 
Markkinointisopimus Oy Tampella Ab:n ja Keskusosuusliike Hankkijan välillä 9.1.1985; Hankintasopimus 
5551107 Valmet Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 19.3.1985; Hankintasopimus 5553701 Rauma-Repola 
Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 9.12.1985; Hankintasopimus 5553733 Siemens Osakeyhtiön ja Enso-
Gutzeit Oy:n välillä 13.2.1986; Hankintasopimus 5556722 Altim Control Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 
9.11.1986; Hankintasopimus 5553841 Strömberg Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 11.3.1987; Talotehtaiden 
myyntisopimus Rauma-Repola Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 22.12.1987; Kauppakirja Rauma-Repola 
Oy:n ja Oy Stockfors Ab:n välillä 22.12.1987; Hankintasopimus MH 529641 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n 
välillä 4.11.1988; Hankintasopimus MH 529869 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n välillä 6.1.1989; 



 

maksusuoritukset suoritettiin muulla maksuvälineellä kuin käteisrahalla, koska muutamassa 

sopimuksessa oli nimenomaisesti rajattu pois muut maksuvälineet kuin käteisraha. 

Käteisrahan käyttö oli mahdollista myös lain nojalla, koska keskuspankkiraha oli säädetty 

lailliseksi maksuvälineeksi. Keskuspankkirahan (käteisrahan) käyttö lain nojalla edellytti 

sitä, että sopimuksessa ei ollut nimenomaisesti sovittu muusta maksuvälineestä tai 

maksutavasta. Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että elinkeinoelämän vakiintuneena 

kauppatapana oli maksusuorituksen suorittaminen tilisiirtona (pankkirahalla), oli tilanne 

tulkinnallisesti ongelmallisempi. Voidaan todennäköisesti puoltaa näkemystä, että mikäli 

tilisiirron (pankkiraha) välityksellä tehty maksusuoritus katsottiin vakiintuneeksi 

maksutavaksi, ei kauppatavan voida katsoa syrjäyttäneen keskuspankkirahan laillisen 

maksuvälineen asemaa. Tosin tapauskohtaiset seikat on tullut huomioida. Lisäksi 

sopimusasiakirjoista ei ilmene sellaisia piirteitä, ettei pankkiraha olisi soveltunut 

käytettäväksi maksuissa, kun pankkirahaa oli käytetty jo aiemmin elinkeinoelämässä. Nyt 

myös yksityishenkilöt olivat ryhtyneet käyttämään pankkirahaa jo enenevissä määrin. Näin 

ollen on tulkittava, että elinkeinoelämän sopimusten mukaan maksajalla oli viime kädessä 

mahdollisuus valita, käyttikö hän maksuvälineenä keskuspankkirahaa tai pankkirahaa. 

Maksun vastaanottaja olisi voinut kieltäytyä pankkirahalla suoritettavasta maksusta vain 

perustellusta syystä. Laillinen maksuväline olisi tullut vastaanottaa myös elinkeinoelämän 

liikesuhteissa, ellei maksuvälineestä tai -tavasta ollut nimenomaisesti sovittu. 

 

Voidaankin katsoa, että 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa oikeudellisessa kontekstissa 

suppeasti (e contrario) tulkittuna rahana nähtiin vain keskuspankkiraha. Laajemman 

muutoksen seurauksena yleiset maksuvälineet muuttuivat, mikä vaikutti oikeuskäytäntöön 

ja lopulta oikeudelliseen käyvän rahan käsitteeseen. Oikeudellisen rahan 

maksuvälineominaisuus korostui entisestään ja maksuvälineeseen sisältyvää taloudellista 

riskiä pidettiin yhtenä arviointikriteerinä. Mikäli maksuvälineeseen ei sisältynyt merkittävää 

riskiä sen rahayksikön mukaisen arvon menetyksestä, voitiin maksuväline tulkita vähintään 

rahankaltaiseksi. On huomattava, että säädöstekstissä rahalla kuitenkin pääsääntöisesti 

tarkoitettiin keskuspankkirahaa. Oikeustieteessä ei enää maksuvälinetehtävän osalta eroteltu 

pankkirahaa ja laillista maksuvälinettä. On selvää, että laajentavasti tulkiten pankkiraha oli 

oikeudellisen rahakäsitteen mukaista rahaa samalla tavalla kuin jo aiemmin katsottiin. Tämä 

 
Hankintasopimus MH 529951 Oy Lohja Ab:n ja Oy Rolac Ab:n välillä 14.3.1990; Toimitussopimus N:O 
MH 529952 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n välillä 19.3.1990. 
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tulkinta suppeasta (varsinaisesta) ja laajasta rahasta oli tosin sumenemassa, vaikka se osin 

oli vielä olemassa, koska yhteiskunnassa siirryttiin maksusuorituksissa käyttämään 

pankkirahaa yhä enemmän. 

 

6.1.2 Uusi rahayksikkö ja oikeudellinen raha 

 

Eurorahayksikkö808 otettiin käyttöön rahaliittoon osallistuneissa Euroopan unionin 

jäsenvaltioissa 1.1.1999809. Uusi rahayksikkö oli ensivaiheessa käytössä niin sanottuna 

tilivaluuttana ja fyysiset rahakappaleet (käteinen) otettiin käyttöön 1.1.2002810. 

Eurorahajärjestelmän811 käyttöönoton yhteydessä säädettiin rahakappaleiden (rahojen) 

juridisesta asemasta (laillinen maksuväline) ja niiden muista ominaisuuksista. Neuvoston 

asetuksessa säädettiin, että eurosetelit ja -metallirahat olivat laillisia maksuvälineitä ja että 

siirtymäajan puitteissa myös kansalliset rahakappaleet säilyttivät kussakin jäsenmaassa 

laillisen maksuvälineen asemansa.812 Lisäksi metallirahojen osalta säädettiin, että kussakin 

maksutapahtumassa niitä tuli vastaanottaa enintään 50 kappaletta813. Metallirahojen 

fyysisistä ominaisuuksista säädettiin erillisenä asetuksena, jota on muutettu kahdesti euron 

käyttöönoton jälkeen ja lisäksi asetus on kokonaisuudistettu kertaalleen814. 

 
808 Hieman ennen eurorahakappaleiden käyttöönottoa Pöyhönen (nyk. Karhu) lausui oikeustieteellisessä 
tutkimuksessa, että rahassa oli kysymys abstraktista sitoumuksesta, jonka ”saamisoikeus” kohdistui koko 
taloudelliseen yhteisöön sen sijasta, että se oli vuosisataa aiemmin kohdistunut jalometalliin. Paperirahan 
tosiasiallinen käyttöönotto vuonna 1931, tai tulkinnasta riippuen viimeistään vuonna 1971, oli tehnyt 
ilmeiseksi sen, ettei rahayksikössä ollut enää kysymys muusta kuin talousjärjestelmän luomasta arvosta. 
Rahan arvo perustui yhteiskunnan kollektiiviseen luottamukseen rahan tulevasta käypyydestä. Voidaan 
katsoa myös, että keskuspankki takasi rahan ostovoiman luottamuksella (institutionaalinen rahateoria). 
Mikäli markkinat luottivat keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan, niin tämä luottamus ylläpiti rahan 
nimellisarvoista ostovoimaa. Tosin kysymys oli viime kädessä keskuspankin toimista. Pöyhösen esittämä 
lausuma pureutui rahan perustavanlaatuisimpaan ytimeen. Kyse oli siitä, mitä rahalla viime kädessä 
tarkoitettiin – luottamukseen perustuvaa ostovoimaa. Ks. Pöyhönen 2000 s. 42. 
809 Neuvoston asetus (EY) n:o 974/98 2 artikla. 
810 Ibid 11 artikla. 
811 Euroopan unionin lainsäädännön harmonisointihankkeet etenivät, jotta yhteistä rahataloutta pystyttiin 
entistä tehokkaammin edistämään. Esimerkiksi luottolaitoslain muutoksessa määriteltiin lainsäädännön 
tasolla pankin ja asiakkaan välinen oikeussuhde, joka syntyi, kun asiakas talletti (sijoitti) rahavaransa 
pankkiin. Myös tilirahalle saatiin legaalimääritelmä. Tilirahalle ja pankkirahalle (talletukselle) ei ollut 
aiemmin olemassa legaalimääritelmää, joten laintila selkeytyi. Tosin suoraa merkitystä näillä 
legaalimääritelmillä ei ollut rahavelvoitteiden täyttämisen osalta. Tilirahan termiä oli oikeustieteessä 
aiemmin käytetty muun muassa pankkirahan synonyyminä, mutta uuden määritelmän mukaan oli selvää, että 
tiliraha oli käsitteenä laajempi kuin pankkiraha. Ks. laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
(69/2003), rahoitusvakuuslaki (11/2004) ja HE 133/2003 s. 31. 
812 Neuvoston asetus (EY) n:o 974/98; SEUT 128 artikla 1 kohta. 
813 Neuvoston asetus (EY) n:o 974/98 11 artikla. 
814 Neuvoston asetus (EY) N:o 975/98; Neuvoston asetus (EY) N:o 423/1999; Neuvoston asetus (EU) N:o 
566/2012; Neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014. 



 

 

Euron aikakaudella pankkirahan yhteiskunnallinen asema kasvoi edelleen. Ei olisi 

perusteetonta tulkita, että tosiasiallinen voimassa oleva asiantila pankkirahan osalta oli, että 

yhteiskunnassa oli voimassa keskuspankkirahakantainen pankkirahajärjestelmä. Verrattuna 

kultakantaiseen rahajärjestelmään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, oli kansallisesti 

liikkeellä vain vähän kultarahoja suhteessa setelirahaan tai metalliseen vaihtorahaan. 

Erityisesti kultavakuuskantaisen rahajärjestelmän aikana kultaa ei ollut tarkoitus laskea 

liikkeelle varsinaisesti vaihdantaan. Nyt tilanne oli osittain sama. Päärahaa (setelirahaa) 

käytettiin/käytetään maksusuorituksissa vain harvoin ja pääsääntöisesti maksut 

suoritettiin/suoritetaan edustavalla rahalla. Vuonna 2014 katsottiin jopa, että sähköiset 

maksuvälineet olivat yleistyneet siten, että käteisraha oli käytännössä poistunut 

maksuliikennekäytöstä815. Kehityslinja sai aikaan sen, että oikeustieteessä ja muissa elimissä 

(mm. työryhmät) otettiin kantaa käteisrahaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin ja 

yleisesti käteisrahan asemaan oikeudellisessa kontekstissa. 

 

Käteisraha (euro seteli- ja metallirahat) oli säädetty ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi816. 

Suomessa ei ollut säädetty yleistä vastaanottopakkoa lailliselle maksuvälineelle, pois lukien 

vuonna 2007–2017817 taksien (erityislaki)818 käteismaksun vastaanottopakko819. Euroopan 

unionin komissio antoi vuonna 2010 suosituksen laillisen maksuvälineen820 vastaanotosta 

 
815 TEM rapotti 2014 s. 20. 
816 Neuvoston asetus (EY) n:o 974/98; SEUT 128 artikla 1 kohta. 
817 Muutoksen syynä ovat olleet digitalisoituneet palvelumallit, joiden digitaalisilla palvelualustoilla 
maksusuorituksen tekeminen on ollut mahdollista tai jopa välttämätöntä. Yhtäältä maksutapaa koskevaa 
muutosta perusteltiin sillä, että muutoksella edesautettiin harmaan talouden torjumista. Harmaan talouden 
torjumista koskeva argumentti vaikuttaa kuitenkin olleen tarkoitushakuinen ja sen tarkoituksena näytti olleen 
vain löytää muutoksen puolesta puhuvia seikkoja. Ks. HE 161/2016 s. 77–78 ja 110. 
818 Oikeusjärjestelmässä ei ollut yleistä pakottavaa säännöstä maksutapaa tai -välinettä koskien, mutta 
taksilaissa (erityislaki) säädettiin siitä, että asiakkaalla oli oikeus maksaa käteisellä tai yleisimmillä 
maksuvälineillä. Tätä säädöstä muutettiin vuonna 2017 ja käytännössä tällöin taksiliikenteeseen tuli 
sovellettavaksi sopimusvapauden periaate, mikäli maksutavoista oli informoitu asiakasta etukäteen – valittu 
maksutapa edellytti asiakkaan hiljaista hyväksyntää. On huomattava, että oikeustieteessä oli tulkittu jo 
aiemmin, että pankkiraha sisälsi vastaavan vastaanottovelvollisuuden kuin laillinen maksuväline, vaikka ei 
täysin varauksetta. Näin ollen taksilaissa vain säädettiin lainsäädännöllinen perusta oikeustieteessä 
vakiintuneelle tulkinnalle. 
819 Taksiliikennelaki (217/2007) 17 § 1 momentti 8 kohta; Laki liikenteen palveluista (320/2017) 150 ja 151 
§; TEM raportti 204 s. 18–19. 
820 Euroopan unionin komissio lausui, että laillinen maksuväline sisältää kolme peruselementtiä, jotka ovat i) 
pakollinen hyväksyminen, ellei toisin ole sovittu, ii) nimellisarvoperiaate, eli laillinen maksuväline käy 
maksusuorituksessa nimellisarvon mukaisesti ja iii) välitön maksu, eli toisin sanoen laillisella 
maksuvälineellä maksettaessa velkasuhde selvitetään välittömästi maksuvälineen osoittaman nimellisarvon 
mukaisesti. Ks. komissio 2010/191/EU s. 1. 
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maksusuorituksissa, jonka mukaan laillinen maksuväline tuli vastaanottaa821 maksussa, ellei 

toisin ollut sovittu822. Lisäksi suosituksessa lausuttiin, että käteisraha tulisi lähtökohtaisesti 

hyväksyä vähittäiskaupassa823. Komission esittämät suositukset olivat saman sisältöisiä kuin 

ne, jotka oikeuteemme olivat jo aiemmin vakiintuneet. Lisäksi Suomessa tulkittiin, että 

pankkiraha tuli vastaanottaa, ellei kieltäytymiseen ollut perusteltua syytä. Voidaankin 

perustellusti kysyä, mikä oli ja on laillisen maksuvälineen (käteisrahan) asema euron 

aikakautena? 

 

Vaikka laillinen maksuväline ei ollut pakottavaa oikeutta, liittyi siihen kyseisenä aikana 

etunsa. Wuolijoen ja Hemmon mukaan käteisrahan (laillisen maksuvälineen) eduksi voidaan 

nimenomaisesti katsoa varallisuuserän välitön siirtyminen824. Vaikka pankkiraha oli 

lähtökohtaisesti velvollisuus vastaanottaa maksusuorituksessa, voitiin maksua käteisrahalla 

vaatia perustellusta syystä, kuten tilanteessa, jossa maksunsaaja tarvitsi välittömästi 

maksusuorituksen jälkeen oikeuden edelleen disponoida ostovoimaa (varoja) – ellei 

sopimuksesta muuta johtunut. Pankkirahalla maksettaessa maksusuorituksen tilityksessä 

saattoi kestää useita pankkipäiviä. Tilisiirtomaksujen reaaliaikaistumista kehitetään 

jatkuvasti ja näin ollen siirtoviivettä koskeva argumentti tulee tulevaisuudessa poistumaan – 

ja on jo osin poistunutkin825. Esitetty argumentti siirtoviivettä koskien kohdistui pikemmin 

käteisrahan ja pankkirahan teknisiin eroihin kuin laillisen maksuvälineen tulkintaan. 

Laillisella maksuvälineellä ei enää ollut samaa merkitystä kuin aiemmin. Aiemmin laillinen 

maksuväline turvasi rahajärjestelmän mukaisten rahakappaleiden nimellisarvoisen 

käypyyden, koska ilman vastaanottovelvollisuutta rahakappaletta ei olisi ollut järkevää 

vastaanottaa yli rahakappaleen substanssiarvon, nimellisarvon mukaan – rahakappaleen 

nimellisarvoinen vastaanottovelvollisuus oli siis laillisen maksuvälineen ydin. Laillisen 

maksuvälineen vastaanottaja pystyi luottamaan lain nojalla siihen, että tulevaisuudessa joku 

muu taho oli lain nojalla velvollinen vastaanottamaan rahan, mikäli toisin ei sovittu. Tulisi 

katsoa, ettei laillisen maksuvälineen statuksella ollut juridisesti muuta merkitystä kuin 

 
821 Komissio käytti vastaanotosta termiä pakollinen hyväksyminen. Englanninkielisessä versiossa on käytetty 
termiä mandatory acceptance. Suosituksen sanamuodot viittaavat siihen, että maksun vastaanottaja on 
velvollinen vastaanottamaan maksun, ellei toisin ole sovittu. Näin ollen sanan pakollinen käyttö tässä 
yhteydessä ei muuta laillisen maksuvälineen käsitettä ja kysymys olisi vastaanottovelvollisuudesta 
varsinaisen vastaanottopakon sijaan. 
822 Komissio 2010/191/EU s. 1. 
823 Ibid. 
824 Wuolijoki – Hemmo 2013 s. 669 alaviite 1. 
825 Ks. esim. maksuneuvoston työryhmä 2019. 



 

asettaa vaihdantaan sellainen maksuväline, joka oli viime kädessä vastaanotettava 

(viimesijainen vastaanottovelvollisuus). Tällä turvattiin vaihdantaa ja luottamusta rahan 

arvoon sekä rahan tulevaan käypyyteen. 

 

Lähtökohtaisesti oikeusjärjestelmässä vallitsi sopimusvapauden periaate, joka ulottui 

aiempaan tapaan myös siihen, että osapuolilla oli vapaus sopia siitä, mitä maksuvälinettä 

maksusuorituksessa voitiin käyttää826. Kuluttajaoikeudessa vakiintuneena periaatteena on 

ollut, että kuluttajalla on oikeus maksaa yleisesti hyväksytyillä maksutavoilla, ellei 

elinkeinoharjoittaja ole rajoittanut maksutapoja. Elinkeinonharjoittajan on tullut kuitenkin 

hyväksyä jokin yleinen maksutapa ja tiedottaa siitä827. Käytännössä kuluttajaoikeudellisessa 

periaatteessa on ollut kysymys sopimusvapauden periaatteesta ja siitä, että 

elinkeinonharjoittaja ilmoittaa hyväksyttävät maksutavat ennen sopimuksen solmimista828. 

 

Oikeuskäytännössä pankkirahaa tulkittiin samankaltaisesti kuin ennen euroa, mutta nyt 

näkemystä osin laajennettiin. Oikeuskäytännössä lausuttiin, että velkasuhteissa 

tavanomainen maksuväline oli raha, ellei muusta maksuvälineestä ollut sovittu tai 

perustellusti ei voitu muuta väittää829. Tilisiirrolla tapahtuva maksu pankkitilien välillä 

katsottiin rahasuoritukseksi830. Lisäksi EU-tuomioistuimen ratkaisusta on tulkittavissa, että 

oikeudellisessa kontekstissa rahaa voi olla myös muu maksuväline kuin laillinen 

maksuväline831. Oikeuskäytännön mukaan selvänä pääsääntönä on ollut, että pankkiraha on 

voitu lukea rahaksi. Oikeustieteessä pankkirahan osalta katsottiin aiempaan tapaan, että 

talletussuoja poisti osittain pankkirahan sisältämän taloudellisen riskin (sijoitusriski)832. 

Pankkirahaan sisältyi myös oikeus vaatia pankilta, että pankkiraha maksetaan pankkirahan 

omistajalle takaisin keskuspankkirahassa833. 

 

 
826 TEM raportti 2014 s. 3, 17 ja 19. 
827 TEM raportti 2014 s. 18. 
828 Vrt. komissio 2010/191/EU s. 1. 
829 KKO 70:2009 kohta 6. 
830 KHO 18:2017. 
831 EUT C-264/14 Hedqvist, kohta 49. 
832 Ks. Wuolijoki – Hemmo 2013 s. 670. 
833 Ibid. 
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Raha oikeudellisena maksuvälineenä oli euron aikakaudella muuttunut, mutta se oli osin 

myös muuttumaton. Selvää oli, että vanha rahayksikkö (markka) oli mennyttä aikaa, kun 

euro säädettiin voimaan. Oikeudellisena maksuvälineenä rahan kova ydin säilyi 

periaatteellisesti ennallaan, mutta se ei välttynyt kokonaan muutoksilta rahayksikön ja 

disponoitavuusvaatimuksen osalta. Näin ollen rahan kovaan ytimeen sisältyivät: 

nimellisarvoinen instrumentti, rahayksikön mukainen arvo ja arvon (ostovoiman) 

disponoitavuus. Euron aikakaudella pankkiraha voitiin lukea oikeudelliseksi rahaksi, 

vähintään maksuvälinefunktion näkökulmasta. 

 

6.2 Yhteiskuntaolojen muutokset 

6.2.1 Euroopan lähentyminen – yhteisen valuutan juuret 

 

Euron juuret ovat 1950-luvulla, jolloin tavoiteltiin muun muassa taloudellista 

lähentymistä834. Euron juuret voidaan näin ollen paikantaa Pariisin ja Rooman sopimuksiin 

eli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen. 

Eräs yhteisöjen merkittävä tavoite oli yhteiskunnallisen rauhan edistäminen.835 Lisäksi 

yhteisöillä oli taloudellisia tavoitteita, kuten Euroopan talousyhteisön perustaksi lausutun 

tulliliiton perustaminen836. Euroopan talousyhteisö laajeni vuosien saatossa ja esimerkiksi 

1960- ja 1970-luvun taitteessa Iso-Britannia liittyi tähän eurooppalaiseen yhteisöön. 

Euroopan talousyhteisön jäsenet eivät kuitenkaan kaikki kokeneet yhteisöä tasapuoliseksi 

tai kokivat sen osin jopa haitalliseksi. Esimerkiksi yhteisön tullipolitiikka aiheutti Iso-

Britannialle suoria kuluja, kun se hankki maataloustuotteita yhteisön ulkopuolelta, entisistä 

siirtomaistaan. Vastaavasti Länsi-Saksa koki yhteisön maataloustukipolitiikan itselleen 

epäedulliseksi.837 

 

Raition mukaan Saksa ryhtyi vaatimaan talouspoliittista yhteistyötä erityisesti Ranskan 

talousvaikeuksien ja Saksaan kohdistuneiden epäluulojen vuoksi. Tämä oli lähtölaukaus niin 

sanotulle Wernerin komitealle.838 Eurorahajärjestelmän perusta luotiin lopulta vasta Bretton 

 
834 Euroopan komissio 2007 s. 4. 
835 Buti – Deroose – Gaspar – Nogueira Martins 2010 s. 2. 
836 Euroopan komissio 2007 s. 4; Raitio 2011 s. 5–6. 
837 Raitio 2011 s. 9–10. 
838 Ibid s. 10–11. 



 

Woods -järjestelmän kaaduttua. Syvempää taloudellista yhteistyötä suunniteltiin Wernerin 

raportin pohjalle, jossa valuuttayhteistyö oli sidottu kiinteästi dollariin.839 Bretton Woodsin 

nopea romahtaminen ajoi EY:n jäsenmaat hakemaan ratkaisua valuuttayhteistyölle, minkä 

seurauksena perustettiin valuuttakäärme. Valuuttakäärmeeseen osallistui vain osa 

jäsenmaista.840 Valuuttakäärmeen ulkopuolelle jääneet maat Itävalta, Sveitsi ja Ruotsi, olivat 

kuitenkin ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua valuuttakäärmeeseen vahvojen kaupallisten 

siteiden vuoksi niiden maiden kanssa, jotka olivat valuuttakäärmeen osapuolia.841 Lopulta 

valuuttakäärme jäi kuitenkin lyhytkestoiseksi ratkaisuksi ja vuonna 1979 perustettiin 

Euroopan valuuttajärjestelmä (EMS), jonka seurauksena syntyi korivaluutta ECU.842 

 

EY:n tavoitteena oli lopulta valuuttahäiriöiden torjuminen yhteisillä sisämarkkinoilla, joihin 

yhteinen raha sittemmin kytkeytyi.843 Käytännössä tämä tarkoitti Mundellin lausumaa 

inflaatiopaineen torjumista844. Inflaation torjumisesta tuli lopulta yksi rahajärjestelmän 

päätavoitteista, kun EU:n perustamissopimuksesta neuvoteltiin. Leino-Sandergin ja 

Saarenheimon mukaan keskittyminen inflaation torjumiseen oli niin voimakasta, että muut 

jälkikäteen katsotut oleelliset seikat, kuten deflaation mahdollisuus ja ohjauskoron 

alentuminen nollaan tai sen alapuolelle, jäivät huomiotta.845 Aiemmat kokemukset Saksan 

hyperinflaatiosta olivat päättäjien muistissa, mikä ohjasi päätöksentekoa. 

Inflaatiotavoitteella oli myös juridisia vaikutuksia ja muun muassa keskuspankkien 

setelirahoitus kiellettiin nimenomaisesti846. 

 

 

 
839 Mourlon-Druol 2012 s. 2–3. 
840 Euroopan komissio 2007 s. 5; Raitio 2011 s. 11. 
841 Mourlon-Druol 2012 s. 23. 
842 Euroopan komissio 2007 s. 5; Korhonen 1992 s. 11. 
843 Pihkala 2002 s. 29; Raitio 2011 s. 19–20. 
844 Ennen varsinaista eurojärjestelmän perustamista Mourlon-Druolin tutkimuksen mukaan akateemiset 
asiantuntijat olivat varsin yksimielisiä valuuttajärjestelmän peruselementeistä. Jo Bretton Woods -
järjestelmän voimassa ollessa Robert Mundellin kehitti teorian optimaalisesta valuutta-alueesta. Robert 
Mundellin optimaalisen valuutta-alueen teorian yksi peruselementeistä oli, että valuuttajärjestelmä voi täyttää 
enintään kaksi seuraavista kolmesta ehdosta: i) pääomien vapaa liikkuvuus, ii) kiinteät valuuttakurssit tai iii) 
itsenäinen rahapolitiikka. Sittemmin Bretton Woodsin kaaduttua Mundellin lausui vuonna 1974, että 
valuuttajärjestelmä voi vastustaa inflaatiopainetta vain alueellisen poliittisen toimijan toimesta. Samana 
vuonna 1974 Giovanni Magnifico lausui teoksessaan samalla tavalla. Ks. Mourlon-Druol 2012 s. 15–17. 
845 Leino-Sandberg – Saarenheimo 2014 s. 1067. 
846 Ibid s. 1068. 
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6.2.2 Pankkikriisi 

 
Yhdeksänkymmentäluvun alkaessa Suomi oli siirtynyt rahoitusjärjestelmän säännöstelystä 

kohti liberaalia rahoitusjärjestelmää. Samanaikaisesti Suomea oli kohtaamassa, ja osittain jo 

kohdannutkin, yksi pahimmista taloudellisista vaikeuksista (pankkikriisi).847 

Rahoitusjärjestelmän liberalisointi vastasi markkinoiden patoutuneeseen kysyntään 

pääomista ja patoutuneen kysynnän purkautuessa markkinoiden hinnat kuplaantuivat 

(kasinotalous). Monien lainojen vakuutena oli asuntoja tai muita vakuuksia, joiden arvo 

(vakuusarvo) nousi merkittävästi kasinotalouden aikana. Kun noususuhdanne taittui kohti 

lamaa, vakuusarvot laskivat, lainojen lyhennyksistä ei selviydytty ja jouduttiin tekemään 

pakkorealisointeja848. 

 

Lisäksi rahoitusmarkkinoiden avautuessa uudella tavalla talouspoliittisessa viestinnässä 

vannottiin kiinteiden valuuttakurssien puolesta, minkä seurauksena ulkomaista lainaa 

otettiin sen edullisuuden vuoksi. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät osanneet hallita 

valuuttakurssiriskiä, joka realisoitui lopulta devalvaation seurauksena ja aiheutti merkittävät 

taloudelliset vahingot.849 

 

Kotimaan markkinat kasvoivat lamaa edeltävänä aikana, jonka seurauksena vienti pieneni ja 

lopulta laman realisoituessa kotimaan kysyntä romahti.850 Tämän lisäksi vienti sai pahan 

kolauksen, kun Neuvostoliiton kauppa tyrehtyi Neuvostoliiton romahdukseen851. Lamassa 

oli kyse suuremmasta muutoksesta ja sen syyt nivoutuvat useisiin eri alkulähteisiin. On 

selvää, että lama asetti Suomen täysin uuteen tilanteeseen, jolla on ollut pitkäaikaisia 

vaikutuksia. Vaikkakin rahoitusjärjestelmän liberalisointi loi Suomessa pankkikriisin 

puitteet, voidaan esittää, ettei vain se aiheuttanut kriisiä. Kuten Vihola lausuukin, usein 

populistisesti katsotaan laman syntyneet vain pankkijärjestelmästä852. 

 

 
847 Vihola 2000 s. 286–292. 
848 Kuisma 2013 s. 227–230; Vihola 2000 s. 290–291. 
849 Hulkko – Pöysä 1998 s. 208 ja 230. 
850 Vihola 2000 s. 290–291. 
851 Kuisma 2013 s. 227–230. 
852 Vihola 2000 s. 31, 286 ja 290–292. 



 

6.3 Kohti eurovaluuttajärjestelmää 

 

Suomessa oli alkamassa uusi aikakausi ja oltiin siirtymässä kohti Euroopan yhteistä 

valuuttaa. Suomi oli tähänkin asti osallistunut aktiivisesti kansainväliseen 

valuuttayhteistyöhön ja käytännössä kaikkiin valuuttajärjestelmiin, jotka olivat kulloinkin 

merkittävien kauppakumppanien käytössä. Euro oli kuitenkin ensimmäinen yhteinen 

valuutta, joka otettiin Suomessa käyttöön – tätä ennen yhteisiä valuuttoja oli ollut 

esimerkiksi latinalaisessa rahaliitossa, jossa Suomi ei ollut yhteisen valuutan osapuolena.853 

ECU ja yleisesti Euroopan integraatiota koskeva keskustelu ei ollut uutta 1990-luvulla, vaan 

se oli virinnyt jo 1980-luvun lopussa854. 

 

Suomen rahajärjestelmän ja valuuttakurssin kytkeminen ECU:un ei ollut poliittisesti 

puolueeton toimi ja Suomessa pohdittiinkin sitä, miten Neuvostoliitto tähän suhtautuisi.855 

Vuosi 1991 oli käänteentekevä markan ECU-kytkennässä ja yleisesti EY/EU:hun 

liittymisessä. Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, minkä seurauksena YYA-sopimus856 

katsottiin mitättömäksi ja sen päättämisestä sovittiin nimenomaisesti vuonna 1992857. 

Yleisesti markan kytkemistä ECU:un pidettiin epätodennäköisenä vuoden 1991 alussa, 

mutta tilanne muuttui nopeasti, kun Ruotsi kytki kruunun ECU:un858. Suomen Pankin 

pääjohtaja Kullberg oli kuullut Ruotsin ECU-kytkennästä jo etukäteen ja päättänyt ajaa 

Suomen ECU-kytkentää Ruotsin päätöksen seurauksena. Kullbergin mukaan Pohjoismailla 

tuli olla sama valuuttajärjestelmä.859 

 

Kun eduskunnassa käytiin keskustelua markan valuutta-arvon kytkemisestä ECU:un, nähtiin 

se isona poliittisena kysymyksenä. Eduskunnan istuntopöytäkirjojen mukaan teollisuuden 

etujärjestö vaati puolueita devalvoimaan markkaa, mutta edes metsäteollisuuden toimijat 

eivät olleet asiasta yksimielisiä. Devalvaatiosta luovuttiin lopulta muun muassa 

ammattiyhdistysten vastustuksen vuoksi. Suomen Keskusta mainitsi nimenomaisesti 

 
853 Bordo – James 2010 s. 46–47; Euroopan komissio 2007 s. 3. 
854 VNS 3/1988. 
855 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 606–607; Wuokko 2020 s. 283. 
856 Ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta. 
857 Kuisma 2013 s. 226. 
858 Korhonen 2011 s. 69–71. 
859 Kuusterä – Tarkka 2012 s. 611–612. 
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kannattavansa ECU:un liittymistä, joka lopulta oli varsin teknisluonteinen lakimuutos ja 

josta säädettiin vuonna 1991.860 Myöhemmin Sahari on tutkimuksessaan täsmentänyt edellä 

mainittua aikalaisaineistoa ja todennut devalvaation olleen vahvasti sitoutunut 

työmarkkinaneuvotteluihin – devalvaatio oli viimeinen oljenkorsi metsäteollisuuden 

näkökulmasta työmarkkinaneuvottelujen ”korjaavana” toimenpiteenä.861 Jensen-Eriksenin 

sekä Saharin mukaan se, ettei teollisuudella ollut yhteiskantaa devalvaatiosta johtui niiden 

kulurakenteesta.862 Vientiteollisuus luonnollisesti kannatti devalvaatiota ja samoin 

metsäteollisuus jolle työvoimakustannukset olivat pääomakustannuksia pienemmät.863 

Markan kansainvälinen arvo sidottiin Euroopan yhteisön jäsenmaiden valuuttoihin, minkä 

taustalla vaikutti Euroopan integraatio. Kansainvälisestä arvosta päätettiin jatkossa samoin 

kuin vuonna 1977 oli säädetty. Valtioneuvosto päätti markan vaihteluvälin Suomen Pankin 

esityksestä, josta vastasivat eduskunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan 

ehdotuksesta. Säännöksessä annettiin Suomen Pankille interventio-oikeus poiketa 

tilapäisesti vaihteluvälistä mahdollisen vakavan häiriön sattuessa valuuttamarkkinoilla.864  

 

Suomessa otettiin askel kohti integroituvaa Eurooppaa, kun eduskunnassa hyväksyttiin 

18.3.1992 Euroopan yhteisön jäsenhakemus ja vielä samana päivänä Presidentti Koivisto ja 

pääministeri Aho allekirjoittavat tämän jäsenhakemuksen865. Tässä vaiheessa (1991) 

Suomessa tehty ECU-kytkentä oli tapahtunut yksipuolisena sitoutumisena.866 Näin ollen 

Suomella ei ollut kansainväliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvaa 

velvoitetta ylläpitää ECU-kytkentää. Tosiasiallisesti tilanne oli ongelmallisempi, koska 

Suomi oli jättänyt jo EY:n jäsenhakemuksensa. Tilanne realisoituikin varsin nopeasti, kun 

talousongelmat kansainvälistyivät. Pääministeri Aho ja valtiovarainministeri Viinanen 

kutsuttiin 7.9.1992 Suomen Pankkiin keskustelemaan tilanteesta867. Katsottiin, ettei Suomi 

voinut enää järkevästi taistella syntynyttä spekulaatiota vastaan ja EY:n keskuspankkien 

pääjohtajien komiteakokouksen mukaan ainoa realistinen vaihtoehto oli markan 

kelluttaminen. Näin ollen valittiin huonoista vaihtoehdoista vähiten huono ja päädyttiin 

 
860 Eduskunnan istuntopöytäkirjat 4.6.1991 s. 731–745 ja 748–749 sekä 7.6.1991 s. 980–1000. 
861 Sahari 2020 s. 301 ja 303–304. 
862 Jesen-Eriksen 2008 s. 159–161; Sahari 2020 s. 301. 
863 Jesen-Eriksen 2008 s. 163. 
864 HE 40/1991; Laki rahalain 2 §:n muuttamisesta (877/1991); TaVM 8/1991. 
865 Eduskunnan istuntopöytäkirja 18.3.1992 s. 780–781; Suomen EY-jäsenhakemus 18.3.1992. 
866 Korhonen 2011 s. 73. 
867 Ibid s. 92–95. 



 

markan kelluttamiseen. Oikeuskansleri antoi menettelylle hyväksyntänsä ja katsoi 

kellutuksen tapahtuvan nimenomaisesti lainsäädännön mukaisesti eli vakavan häiriön 

vuoksi.868 

 

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin ja erityisesti taloudelliseen integraatioon käytiin 

laajaa taloustieteellistä keskustelua, poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi. 

Suomen tilanne oli pitkälti niveltynyt Suomen kokeman taloudellisen taantuman kanssa. 

Hetemäki katsoi aikakaudella kirjoittamassaan taloustieteellisessä artikkelissaan, että 

yksittäiset maat eivät pysty enää torjumaan spekulatiivisia hyökkäyksiä ja tämän vuoksi 

valuuttayhteistyö tuli tapahtumaan tavalla tai toisella. Hetemäki näki myös, että yhteinen 

valuutta oli valuuttayhteistyön osalta perusteltua, koska sopimukset oli helppo rikkoa, mikäli 

tilanne sitä vaatii.869 Taloustieteilijä Pekka Ahtiala katsoi Hetemäen kanssa samoin ja totesi 

suuremman valuutan paremmaksi suhteessa voimassa olleeseen asiantilaan870. Ahtiala näki 

integraation myös välttämättömäksi. Ahtialan mukaan integraation ulkopuolelle jäämisellä 

oli vain huonoja vaikutuksia Suomelle. Ahtialan mukaan taloudelliseen integraatioon 

liittyminen vähentäisi valuuttariskiä ja markkinat tehostuisivat.871 Ekonomisti Seppo 

Honkapohja lausui myös vastaavasti, että yhteisen valuutan etuna oli valuuttariskin 

poistuminen markkinoilta, vaikka hän nosti esiin myös sen, että rahapoliittisesta 

välineistöstä poistuisi samalla mahdollisuus devalvaatioon872. Hetemäki viittasi analogisesti 

Yhdysvaltojen markkinoihin ja totesi, että toimivat sisämarkkinat tarvitsivat yhteisen 

valuutan873. Vaikuttaa siltä, että näiden kansantaloustieteen asiantuntijoiden keskuudessa 

Euroopan integraatioon liittyminen nähtiin Suomelle välttämättömänä. Erityisesti 

valuuttajärjestelmän uudistus nähtiin tarpeellisena. Oli ilmeistä, että valuuttariski nostettiin 

tässä yhteydessä esiin, koska se nähtiin yhdeksi merkittäväksi Suomen laman syvyyttä 

lisänneeksi tekijäksi.  

 

Eurolle tai tarkemmin talous- ja rahaliitolle esitettiin aiempien tavoitteiden pohjalta neljä 

päätavoitetta: 1) pääomien ja rahoituspalveluiden vapaa liikkuvuus, 2) tehokkaammat 

 
868 Ibid s. 92–95. 
869 Hetemäki 1993 s. 338. 
870 Ahtiala 1992 s. 10. 
871 Ibid s. 9. 
872 Honkapohja 1994 s. 290. 
873 Hetemäki 1996 s. 283. 
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sisämarkkinat, 3) kilpailun tehostuminen ja 4) kestävä kasvu ilman inflaation kiihtymistä.874 

Hetemäen mukaan talous- ja rahaliitto hyödytti talouskasvua investointien kautta, koska 

markkinoilla ei ollut aiempaa inflaatio- ja valuuttariskiä875. Euron käyttöönoton yhteydessä 

julkaistussa Suomen Pankin julkaisussa nähtiin samanlaisia etuja. Yksityisellä sektorilla 

yhteisen valuutan nähtiin palvelevan turismia ja helpottavan kuluttajien hintavertailua. 

Yrityssektorilla edut nähtiin markkinoiden laajentumisena ja markkinoiden tehostumisena. 

Lisäksi mainittiin kustannustehokkuus rajat ylittävässä kaupassa ja rahamarkkinoiden 

tehostuminen.876 Talousvaliokunta esitti Euroopan unionin jäsenyyttä koskevassa 

lausunnossaan, että Suomi oli riippuvainen kansainvälisestä kaupasta, johon nivoutui myös 

välillisesti taloudellisen kasvun luoma hyvinvointi. Talousvaliokunnan mukaan Suomen 

edun877 (talouskasvu ja työllisyys) mukaista oli harjoittaa Euroopan unionin tavoitteiden 

mukaista talouspolitiikkaa riippumatta siitä, liittyikö Suomi EU:n jäseneksi vai ei.878 

 

Rahapolitiikan itsenäisyys aiheutti kuitenkin suuren poliittisen keskustelun, kun oltiin 

ottamassa seuraavaa askelta kohti yhteistä rahaa ja säädettiin rahalain muutoksesta, jolla 

markka voitiin kytkeä Euroopan valuuttajärjestelmään virallisesti. Valiokuntamietinnössä 

Suomen Keskustan edustajat kritisoivat muutosta, koska heidän näkemyksensä mukaan 

muutos saattoi olla Suomen taloudelle vaaraksi.879 Viidessä vuodessa keskustapuolueen 

edustama kanta oli tehnyt täyskäännöksen. Vaikka Suomi olikin jo Euroopan unionin jäsen, 

vaikutti poliittisilla toimijoilla olevan selviä erimielisyyksiä siitä, tulisiko Suomen liittyä 

Euroopan talous- ja rahaliittoon. EU:n perustamissopimuksessa (Maastrichtin sopimus) 

sovittiin jo vuonna 1992 talous- ja rahaliiton kolmesta vaiheesta ja rahapoliittisesta 

inflaatiotavoitteesta (hintavakaus).880 Kysymys siitä, tuliko Suomen liittyä Euroopan talous- 

ja rahaliittoon ei sellaisenaan (juridisessa mielessä) ollut relevantti, vaan olennaista oli, 

tuliko Suomi täyttämään vaaditut edellytykset, jotta se voisi siirtyä Euroopan talous- ja 

rahaliiton seuraavaan vaiheeseen. 

 
874 Euroopan rahapoliittinen instituutti 1995 s. 4. 
875 Hetemäki 1993 s. 346. 
876 Takala 2002 s. 35 ja 39. 
877 Talousvaliokunnan viittaus Suomen edunmukaisuuteen tarkoittaa Suomen etua talousvaliokunnan 
toimialojen näkökulmasta eli koskien kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, 
kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa sekä rahoitus- ja 
arvopaperimarkkinoita. Eduskunta 2021. 
878 TaVL 6/1994 s. 1 ja 5–6. 
879 HE 9/1996; TaVM 5/1996. 
880 SEU 2 artikla (nyk. 3 artikla). 



 

 

Suomen Keskustan kannanmuutos on ilmeinen, kun sitä peilataan maa- ja 

metsätaloustuottajain Keskusliiton esittämiin asiantuntijalausuntoihin talous- sekä 

valtiovarainvaliokunnalle. MTK lausui, että se suhtautuu EMU:n kolmanteen vaiheeseen 

”ehdollisesti”881. Erityisesti MTK kiinnitti huomiota siihen, että maa- ja metsätalouden 

piirissä työskentelevien toimeentulo tuli turvata, mikäli yhteinen euroraha otetaan 

käyttöön882. MTK ehdotti muun muassa maataloustukia ja muita toimenpiteitä, joilla maa- 

ja metsätaloutta tuettaisiin883. Haasteena nähtiin nimenomaisesti kilpailun laajeneminen 

yhteisten markkinoiden myötä, mikä vaikeuttaisi erityisesti maataloustoimijoiden 

elinkeinotoimintaa. Lisäksi MTK oli huolissaan devalvaation mahdollisuuden 

poistumisesta884. Erityisesti tämä huoli kohdistui siihen, että aiemmin metsäteollisuutta 

tuettiin viime kädessä devalvaation avulla ja nyt tämä työkalu oli yhteiseen rahaan 

(valuuttajärjestelmään) siirtymisen myötä poistumassa käytöstä885. Jensen-Eriksen on 

myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa nimenmaisesti katsonut, että aiempia 

metsäteollisuuden näkökulmasta TUPO-neuvotteluja voitiin aiemmin ”korjata” 

devalvaatiolla, mutta tämä työkalu oli nyt poistumassa.886 

 

Kuluttajaliitto ja Suomen Yrittäjät näkivät euroon liittymisessä enemmän hyötyä kuin 

haittaa887. Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan kilpailun lisääntyminen, hintojen vertailun 

helpottuminen sekä inflaatioriskin poistuminen yhteisiltä markkinoilta toivat kuluttajille 

merkittäviä etuja888. Yrittäjien etujärjestö näki asian osin samalla tavalla, mutta erityisesti 

hintavakaus oli heidän mukaansa yritysten liiketoimintaa helpottava tekijä889. 

Metalliteollisuuden Keskusliitto (nyk. Teknologiateollisuus ry) suhtautui euroon 

myönteisesti. Keskusliitto näki, että euro edisti vientiä yleisesti, metalli- ja 

elektroniikkateollisuuden vienti mukaan lukien. He lausuivat, että metalli- ja 

elektroniikkateollisuuden osuus viennistä oli ollut useana vuonna suurempi kuin 

 
881 TaVL 6/1998 liite MTK 5.3.1998 s. 1; VaVL 16/1998 liite MTK 11.3.1998 s. 1–2. 
882 TaVL 6/1998 liite MTK 5.3.1998 s. 4–5; VaVL 16/1998 liite MTK 11.3.1998 s. 4–5. 
883 TaVL 6/1998 liite MTK 5.3.1998 s. 2–3; VaVL 16/1998 liite MTK 11.3.1998 s. 2–3. 
884 TaVL 6/1998 liite MTK 5.3.1998 s. 3–4; VaVL 16/1998 liite MTK 11.3.1998 s. 3. 
885 TaVL 6/1998 liite MTK 5.3.1998 s. 3–4; VaVL 16/1998 liite MTK 11.3.1998 s. 4. 
886 Jensen-Eriksen 2020 s. 359–361. 
887 TaVL 6/1998 liite Suomen Yrittäjät 4.3.1998 s. 1; TaVL 6/1998 liite Suomen Kuluttajaliitto 17.3.1998 s. 
1. 
888 TaVL 6/1998 liite Suomen Kuluttajaliitto 17.3.1998 s. 1. 
889 TaVL 6/1998 liite Suomen Yrittäjät 4.3.1998 s. 1. 
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metsäteollisuuden890. Metalliteollisuuden Keskusliitto toisin sanoen lausui implisiittisesti, 

ettei devalvaatiotyökalua koskevalle argumentille tulisi antaa jalansijaa kyseisessä 

keskustelussa, koska sen oli nähty hyödyttävän metsäteollisuutta, mutta nyt muiden 

teollisuuden alojen merkitys oli kasvanut. 

 

Metalliteollisuuden Keskusliiton alajärjestönä oli Sähkö- ja Elektroniikkateollisuusliitto 

(SETELI), joka oli vahvasti sidottu Nokiaan891. Kun edellä mainittu Metalliteollisuuden 

Keskusliiton asiantuntijalausunto annettiin, toimi SETELI:n puheenjohtajana Nokian 

Mobile Phonesin toimialaryhmän toimitusjohtaja Matti Alahuhta892. Nokian johtokunnan 

puheenjohtaja ja Nokia Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Ollila lausui toukokuussa 1997, että 

Nokiassa uskottiin siihen, että euroon tullaan siirtymään. Ylipäätään Ollila näki, että 

suomalaiset yritykset hyötyivät Suomen EU-jäsenyydestä, mutta erityisesti hän piti euron 

hyötyjä Nokialle suurena893. Myös Nokian vuosikertomuksessa vuodelta 1997 puhutaan 

Nokian Euro-strategiasta ja vuoden 1998 vuosikertomuksessa lausutaan nimenomaisesti 

Nokian hyötyvän euron käyttöönotosta894. Vuoden 1998 vuosikertomuksessa kerrottiin, että 

”[e]uron käyttöönotto vähentää Nokian suojattavaa valuuttariskiä. Se myös alentaa 

kassanhallintakustannuksia, koska maksuliikekulut alenevat ja likviditeetin hallinta 

tehostuu. Lisäksi se helpottaa likvidien varojen sijoittamista ja korkoriskien hallintaa.”.895 

Voidaan epäilemättä sanoa, että Nokialla on ollut yhtenä yksittäisenä toimijana selvä intressi 

edistää euroon käyttöönottoa pikemmin kuin vastustaa sitä tai jäädä passiivisesti odottamaan 

päätöstä sen käyttöönotosta. Nokian edustajien esittämät näkemykset puoltavat epäilemättä 

sitä, että Nokia on ollut Suomessa yksi merkittävistä yksittäisistä euron käyttöönottoa 

edistäneistä toimijoista. 

 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus otti kantaa asiantuntijalausunnossaan myös EMU:n 

kolmannen vaiheen vaikutuksiin ja katsoi yleisesti euron lisäävän valtion talouskasvua sekä 

parantavan työllisyyttä896. Lisäksi VATT lausui, että Euroopan integraatioon saattoi sisältyä 

 
890 TaVL 6/1998 liite Metalliteollisuuden Keskusliitto 4.3.1998 s. 1. 
891 Helsingin Sanomat 249/15.9.1995 s. B9, KKD. 
892 Helsingin Sanomat 93/8.4.1997 s. B6, KKD; Nokian vuosikertomus 1998 s. 41. 
893 Etelä-Suomen Sanomat 135/22.5.1997 s. 15, KKD. 
894 Nokian vuosikertomus 1997 s. 54; Nokian vuosikertomus 1998 s. 36. 
895 Nokian vuosikertomus 1998 s. 36. 
896 VaVL 16/1998 liite VATT 13.3.1998 s. 1. 



 

poliittisia intressejä, mutta euron vaikutukset valtion taloudelle olivat positiivisia897. 

Kokonaisuutta tarkastellen oli selvää, että niin työntekijöiden kuin laajemmin kuluttajienkin 

etuna näytti olleen euroon liittyminen. Vastaavasti elinkeinoelämä yleisesti näki euron 

myönteisenä muutoksena. Euroon epäilevimmin suhtautuivat muutoksessa häviävät tahot, 

niin maatalouden kuin metsäteollisuuden toimijat. Aikalaisaineiston mukaan näyttäisi siltä, 

että fiskaaliset intressit olivat perimmäinen syy siihen, miksi euron käyttöönotosta 

keskusteltiin. Taloushistorian tutkimusten valtavirtaisena näkemyksenä on, että kyse olisi 

kuitenkin siitä, että elinkeinoelämän etujärjestöt ajoivat ensisijaisesti aiemmin EY- ja ETA-

jäsenyyttä ja sittemmin EMU-jäsenyyttä898. Jensen-Eriksenin mukaan elinkeinoelämä 

lobbasi laajasti yhteiskunnallisesti ja ammattiyhdistysliikkeitä EMU-jäsenyydessä899. 

Vaikka etujärjestöjen rooli on taloushistorian valtavirtaisen näkemyksen kiistaton, voidaan 

aikalaisaineistoon perustuen todeta, että muutokseen oli myös voimakkaat fiskaaliset 

intressit.  

 

Vuonna 1998 ryhdyttiin valmistautumaan EMU:n kolmanteen vaiheeseen.900 Yhteiseen 

rahaan siirtyminen näkyi rahalainsäädännössä siten, että voimassa ollut rahalaki kumottiin. 

Rahalaki oli kuitenkin voimassa niin sanotun siirtymäajan.901 Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut vielä markan ulkoisen arvon lopullista sitomista ECU:un, vaan tämä tapahtui 

vasta vuoden 1999 alussa.902 Myös muita lainsäädännöllisiä muutoksia tehtiin, jotta EMU:n 

kolmas vaihe voitiin toteuttaa903. Samanaikaisesti säädettiin uusi metallirahalaki, jonka 

nojalla Suomen Pankille annettiin yksinoikeus lyöttää metallirahaa ja sille annettiin oikeus 

 
897 Ibid s. 1–2. 
898 Jensen-Eriksen 2008 s. 179–184; Mansner 2005 s. 398–399; Sahari 2020 s. 301; Wuokko 2020 s. 282–
284. 
899 Jensen-Eriksen 2020 s. 336. 
900 HE 6/1998 s. 9, 37 ja 39. 
901 Laki rahalain kumoamisesta (215/1998). 
902 HE 6/1998 s. 6. 
903 Muun muassa laki Suomen Pankista tuli saattaa yhtenäiseksi Euroopan unionin vaatimusten kanssa. 
Eduskunnan pankkivaltuusto oli lausunut jo vuonna 1995, että Suomen Pankin tuli ottaa tavoitteekseen 
hintavakaus, jolla viitattiin matalan inflaation tavoitteeseen. Vuonna 1997 säädettiin Suomen Pankin lain 
kokonaisuudistus, jolloin Suomen Pankin nimenomaiseksi tehtäväksi säädettiin vakaa rahan arvon 
turvaaminen. Vuonna 1998 Suomen Pankille annettiin uusi laki, joka kumosi edellisen vuoden lain. Lailla 
säädettiin, että Suomen Pankista tuli osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Lailla muutettiin Suomen 
Pankin tehtävää nimenomaisesti siten, ettei sen tavoitteena ollut enää raha arvon turvaaminen, vaan Suomen 
Pankin tuli ylläpitää hintavakautta. Lisäksi Suomen Pankin yksinomainen oikeus liikkeelle laskea laillisia 
maksuvälineitä poistettiin ja säädettiin, että Suomen Pankki huolehtii setelien liikkeeseen laskemisesta. 
Näiden uusien Suomen Pankin lakimuutosten yhteydessä Suomen Pankin vastuulle annettiin 
maksujärjestelmän toimintaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Ks. laki Suomen Pankista (719/1997), laki 
Suomen Pankista (214/1998) ja SPPV 14.9.1995 s. 238, SPA. 
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laskea metallirahat liikkeelle. Käytännössä Euroopan keskuspankilta oli kuitenkin saatava 

hyväksyntä liikkeelle laskettavalle metallirahan määrälle.904 Valtiovarainministeriö päätti 

vuonna 1999, että Suomen markan metallirahat lakkaavat olemasta laillisia maksuvälineitä 

1. maaliskuuta 2002 alkaen.905 Myöhemmin tehdyn Kilposen ja García-Iglesiasin 

tutkimuksen mukaan Suomen liittymisen eurorahajärjestelmään ei olisi pitänyt olla 

mitenkään yllättävää, koska Suomi oli tähän saakka liittynyt kaikkiin merkittäviin 

kansainvälisiin valuuttajärjestelmiin ja tämä korosti viennin sekä ulkomaankaupan 

tärkeyttä.906 Suomi ei käytännössä halunnut jäädä pois sellaisista valuuttajärjestelmistä, 

joihin sen merkittävimmät kauppakumppanit kuuluivat. 

 

Euron käyttöönotosta ja sitä koskevista säännöksistä oli jo säädetty Euroopan unionin 

lainsäädännöllisin instrumentein. Kunkin Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuneen 

jäsenmaan valuuttajärjestelmä muuttui europohjaiseksi vuoden 1999 alusta. Kuitenkin 

Suomessa ja muissa hankkeeseen osallistuneissa jäsenmaissa kansalliset rahat olivat laillisen 

maksuvälineen asemassa niin sanotun siirtymäajan eli vuoteen 2002 asti.907 Euro oli siis 

tilivaluuttana olemassa ennen kuin sille oli olemassa fyysistä vastinetta908. 

Eurorahajärjestelmä oli seurausta Euroopan integraatiosta ja Bretton Woods -järjestelmän 

kaatumisesta. Eurorahajärjestelmä tarjosi talouspolitiikalle aiempaa paremman 

luottamuspohjan sekä aiempaa paremman mahdollisuuden ulkomaankauppaan – 

käytännössä kaikki merkittävät kauppakumppanit olivat joko Euroopan unionin jäseniä tai 

hakivat jäsenyyttä909. Laajempi valuutta-alue ja suurempi valuutta itsessään kykenivät 

vastustamaan mahdollista taloushäiriötä paremmin. Samalla yhteisen sisämarkkinan 

uskottiin tuovan merkittävää kilpailuetua, joka olisi myös talouskasvun ja sen seurauksesta 

hyvinvoinnin kasvun perusta. 

 

Hetemäen maininta siitä, että ainoa tapa toteuttaa valuuttajärjestelmä kestävästi oli yhteinen 

raha, olikin osuva. Tällöin osapuolet olisivat niin kiinteästi sidottuja yhteen, että 

 
904 Laki metallirahasta (216/1998). 
905 Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä 
(1177/1999). 
906 Kilponen – García-Iglesias 2007 s. 279. 
907 Neuvoston asetus (EY) n:o 1103/97; Neuvoston asetus (EY) n:o 974/98; SEUT 128 artikla. 
908 Palva 2015 s. 57; Scheinin 1997 s. 55. 
909 TaVM 6/1994 s. 2. 



 

valuuttajärjestelmän ehtojen noudattamatta jättäminen olisi mahdotonta ilman, että 

irtaantuisi laajemmin EU:sta. Todennäköisesti tällä pyrittiin välttämään niin sanottua 

vapaamatkustajaongelmaa. Esimerkiksi Suomen rahayksikön (markan) kiinteä sitominen 

euroon olisi mahdollistanut yksinkertaisemman poistumisen yhteisestä 

valuuttajärjestelmästä (tai antanut mahdollisuuden devalvaatioon) kuin se, että euroon 

osallistuneilla mailla oli käytössä yhteiset rahakappaleet ja rahayksikkö. Näin ollen 

taloudellisia häiriöitä ei voitu ratkaista muiden maiden kustannuksella, ainakaan ilman 

muiden osapuolten hyväksyntää, vaan mikäli eurojärjestelmästä halusi erota, edellytti se 

vähintään rahajärjestelmän muutosta, mukaan lukien liikkeessä olevien rahakappaleiden 

vaihtoa. 

 

6.4 Pankkirahan nousu ja murros 

6.4.1 Teknologinen kehitys 

 

Maksuvälineiden käytön muutoksia koskevissa tutkimuksissa lausutaan usein, että 

teknologinen kehitys vaikutti maksuvälineiden käyttöön muun muassa sen vuoksi, että 

kehityksen myötä teknologian käyttökustannukset laskivat.910 Esitettyjä väitteitä ei avata 

näissä tutkimuksissa yksityiskohtaisemmin. Tietotekninen kehitys oli alkanut jo varhain ja 

näkökulmasta riippuen voidaan puhua jo 1800-luvun lopulla alkaneesta teknologisesta 

muutoksesta911. Kuitenkin varsinainen tietokoneiden kehitys alkoi vasta 1950-luvulla912. 

Tämä tietotekninen kehitys vaikutti niin sovellutusten kuin komponenttien tasolla ja 

erityisesti mikropiirien kehittyminen loi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia913. 

 

Tietoliikenneyhteyksien kehityksen virstanpylväs saavutettiin 1980-luvulla, kun Suomen 

yliopistoissa otettiin käyttöön Funet-verkko ja yritysten toimipaikkojen välisiä yhteyksiä 

ryhdyttiin kehittämään914. Funet-verkko kytkettiin yhdysvaltalaiseen internetiin vielä 1980-

luvulla915. Myös kiinteitä verkkoyhteyksiä ryhdyttiin Suomessa tavoitteellisesti 

 
910 Ks. esim. Koponen – Pauli 1997 s. 10 ja Pauli 1992 s. 17. 
911 Esim. Ampuja 2013 s. 37–38. 
912 Saarikoski – Reunanen 2014 s. 5–6. 
913 Koponen – Pauli 1997 s. 10. 
914 Karila 2017 s. 21 ja 24. 
915 Ibid s. 24. 
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digitalisoimaan 1980-luvulla916. Tämä mahdollisti nopeat puhelinverkkoyhteydet (yli 2 

Mbit/s), mikä edesauttoi internetin nopeaa leviämistä917. Erityisesti telelaitoksen kilpailun 

avautumisen 1980-luvulla nähdään edistäneen teknologian käyttöönottoa muun muassa 

hintojen alentumisen kautta918. Varsinaisesti markkinoilla ja erityisesti kotitalouksissa 

laajakaistayhteydet – kiinteät internetyhteydet – yleistyvät vasta 2000-luvun alkupuolella919. 

 

Tietotekniikan käyttömahdollisuudet nousivat uudelle tasolle, kun tietoliikenneyhteydet 

kehittyivät. Tosin myös tietotekniikka itsessään otti jatkuvasti uusia edistysaskeleita920. 

Uusia teknisiä sovelluksia kehitettiin ja esimerkiksi aiemmin puhelinautomaateissa 

maksuvälineenä käytetyistä kolikoista pyrittiin luopumaan uudella teknisellä 

maksuvälineellä, puhelinkortilla921. Anttilan mukaan tietotekninen kehitys mahdollisti 

nopeamman ja edullisemman tiedonsiirron922. Vastaavasti Sventon mukaan digitalisoinnin 

(teknisen kehityksen) perimmäisenä syynä oli tarve tehostaa toimintaa ja alentaa 

kustannuksia923. Toisin sanoen ainakin 1980- ja 2000-lukujen välisen teknologisen 

kehityksen voidaan katsoa aiheuttaneen markkinoilla kilpailua ja välillisesti tämä on 

synnyttänyt hintapainetta sekä teknologian yleistymistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

ettei uusilla innovaatioilla olisi ollut merkitystä, vaan pikemminkin päinvastoin. 

 

6.4.2 Maksamisen muutos 

 

Yhteiskunnassa vallinneet rahankäyttöä koskevat tavat ja tottumukset istuivat syvällä 

yhteiskunnan rakenteissa. Pankkirahan läpimurtoa oli povattu jo palkka pankkiin -

järjestelmän käyttöönoton (1965) yhteydessä, mutta edelleen odotettiin todellista läpimurtoa 

pankkirahan käytön yleistymisestä huolimatta.924 Sanomalehtikirjoituksessa vuonna 1988 

todettiin, että Suomessa käytettiin käteistä verrattain vähän, mutta tästä huolimatta noin 70 

 
916 Svento 2017 s. 126–127. 
917 Karila 2017 s. 24. 
918 Svento 2017 s. 127–128. 
919 Pursiainen 2017 s. 141. 
920 Saarikoski – Reunanen 2014 s. 5–6. 
921 Helsingin Sanomat 307/10.11.1993 S. B1, KKD. 
922 Anttila 1996 s. 80. 
923 Svento 2017 s. 124–125. 
924 SK 18/1980 s. 18–19 ja 22. 



 

% maksuista925 tehtiin edelleen käteisellä926. Vaikka kansainvälisesti verrattuna Suomessa 

käteisen käyttö oli vähäistä, se ei tarkoittanut, että pankkiraha oli syrjäyttänyt käteisrahan 

maksuvälineenä. 

 

Poikkeuksetta yhdeksänkymmentäluvun selvityksissä ja tutkimuksissa mainitaan, että 

käteisrahaa (metalli- ja seteliraha) käytettiin yhä927. Käteisrahaan liitettyä anonymiteettia ja 

välitöntä velkasuhteen selvittämistä pidettiin käteisrahan merkittävinä etuina suhteessa 

pankkirahaan928. Vielä 1990-luvun alkupuolella käteinen oli yleisin maksuväline, kun 

maksusuoritusten määrää mitattiin tapahtumien määrällä, mutta jo tuolloin suurin osa 

maksujen nimellisarvosta suoritettiin muilla tavoilla eli pankkirahalla929. Samankaltaisia 

viitteitä on havaittavissa vuosikymmenen puolenvälin aikaan laaditussa 

kyselytutkimuksessa, jonka mukaan yritykset käyttivät käteistä vain 6 %:ssa 

maksutapahtumista ja vähittäiskauppojen maksusuorituksista 17 % suoritettiin käteisrahalla, 

nimellisarvossa mitattuna930. Koulu lausui oikeustieteellisessä artikkelissaan 

vuosikymmenen alussa, että hänen näkemyksensä mukaan käteisrahasta luopuminen oli 

vielä kaukana tulevaisuudessa931. Ja näin asiantila oli ainakin vielä 1990-luvun lopulla, 

jolloin työryhmämuistiossa lausuttiin, että käteinen oli edelleen käytössä932. 

 

Kuitenkin korttimaksut lisääntyivät jatkuvasti. 1990-luvun loppupuolen oikeustieteellisetä 

kirjallisuudesta käy ilmi, että merkittävä osa maksuista suoritettiin korteilla 

(pankkirahassa)933. Lisäksi todettiin, että pankkikortit olivat nimenomaisesti muuttaneet 

tilien käyttötapaa934. Oikeustieteessä katsottiin edellä mainitulla tavoin myös euron 

käyttöönoton jälkeen, että pankkikortit olivat muuttaneet maksusuorituksissa käytettävää 

(oikeudellista) rahaa935. Korttimaksujen ja välillisesti pankkirahan merkityksen kasvua 

 
925 Maksujen määrällä viitattiin maksutapahtumien määrään. Oletettavasti nimellisarvoisesti mitattuna 
pankkirahan käyttö oli yleisempää, koska elinkeinoelämä käytti pääsääntöisesti tilisiirtoa maksusuorituksissa. 
926 Länsi-Savo 200/28.7.1988 s. 2, KKD. 
927 Ks. mm. Eriksson – Kokkola 1992, Hirvonen – Virén 1996, Pauli 1992 ja SÄKÄ II 1999. 
928. Ks. Rope 2000 s. 23 ja SÄKÄ 1996 s. 13. 
929 Eriksson – Kokkola 1992 s. 46; Pauli 1992 s. 18. 
930 Hirvonen – Virén 1996 s. 62. 
931 Koulu 1991 s. 255–256. 
932 SÄKÄ II 1999 s. 1. 
933 Kärävä – Riihimäki – Kärävä 1998 s. 252. 
934 Kärävä – Riihimäki – Kärävä 1995 s. 178. 
935 Kärävä – Riihimäki – Kärävä 2002 s. 289–290. 
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osoittaa taloushistorioitsijan Kuusterän lausuma euron käyttöönoton aikoihin: 

korttimaksujen osuus oli suurempi kuin käteismaksujen ja korttimaksujen merkitys vain 

kasvoi jatkuvasti936. 

 

Kuten todettu, pankkikorttien käyttö oli yleistynyt jo ennen euron käyttöönottoa, mutta 

pankkikortit saavuttivat merkittävämmän aseman vielä euron käyttöönoton jälkeen.937 

Pankkikorttien ja sähköisten maksujen yleistymisen nähtiin aiheutuneen yleisesti 

markkinatoimijoiden vaikutuksesta.938 On syytä olettaa, että markkinatoimijoiden 

toimintaan vaikuttivat maksuvälineen (pankki- ja keskuspankkirahan) helppokäyttöisyyden 

lisäksi mahdolliset maksuvälineiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Erityisesti 

elinkeinoharjoittajien näkökulmasta merkitystä oli sillä, miten paljon yksittäisestä 

maksutapahtumasta aiheutui kustannuksia suhteessa toiseen maksutapaan. Lisäksi 

elinkeinoharjoittajien kannatti vastaanottaa maksu sellaisilla maksuvälineillä, jotka olivat 

yleisiä ja yleisesti käytössä. 

 

6.4.3 Talletussuoja ja harmaan talouden torjuminen 

 

1990-luvun pankkikriisi ja sen syveneminen aiheuttivat pankkisektorille ja tallettajille 

haasteen. Pankkien vakuusrahastot eivät enää riittäneet takaamaan pankkitallettajien 

talletuksia. Vakuusrahastot oli alun perin perustettu pienten markkinahäiriöiden, kuten 

yksittäisten pankkien häiriöiden varalta. Hallituksen esityksen mukaan talletuspaon 

estämiseksi ja erityisesti pientallettajien varojen turvaamiseksi perustettiin Valtion 

vakuusrahasto.939 Taloustieteilijä Murto lausui aikalaisaineistossa talletussuojaa 

(vakuusrahastoa) koskien, että vaikka Suomessa talletuspaot olivat olleet aiemmin vähäisiä, 

talletussuoja oli tarpeellinen, koska talletuspaolla olisi ollut vaikutuksia maksujärjestelmään 

ja ilman talletussuojaa pankkihäiriöiden kustannukset olisivat voineet nousta vieläkin 

suuremmiksi.940 On merkittävää, että pankkirahaan kohdistuva insolvenssiriski poistettiin 

1990-luvun alussa säätämällä uusi Valtion vakuusrahasto, joka turvasi talletetut varat 

 
936 Kuusterä 2002 s. 109. 
937 TEM rapotti 2014 s. 20. 
938 Heikkinen 2018 s. 3; TEM raportti 2014 s. 3 ja 17. 
939 HE 32/1992 s. 8–9; Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993) 61 §; Laki valtion vakuusrahastosta 
(379/1992); Murto 1993 s. 467; Valori – Vesala 1998 s. 22. 
940 Murto 1993 s. 467–477. 



 

kokonaisuudessaan. Murron mukaan talletussuoja ei ollut ongelmaton, koska tallettajien ei 

enää tarvinnut arvioida pankin riskisyyttä941. Tämä saattoi välillisesti kannustaa pankkeja 

suurempiin riskinottoihin, erityisesti haastavina aikoina942. Yhtäältä pankkirahaan 

(talletukseen) liitetty sijoituksen luonne muuttui, koska pankkirahaan ei kohdistunut enää 

tavanomaista tuotto/riski -suhdetta. 

 

Näiden syiden vuoksi talletussuojalle asetettiin enimmäismäärä (150 000 markkaa) vuonna 

1997, kun taloudellinen tilanne oli stabiloitunut943. Uudella talletussuojalla oli tarkoitus 

säilyttää saavutettu luottamus rahoitus- ja pankkijärjestelmää kohtaan sekä toisaalta suojata 

pientallettajien varoja944. Lain esitöissä lausuttiin, että muutostarve oli aiheutunut EU-

direktiivistä945. Vaikka talletussuojan enimmäismäärästä säädettiin, oli talletussuoja 

asettanut pankkirahan erityisasemaan suhteessa muihin varallisuuseriin946. Talletussuojan 

pysyvyys, vaikka alennettuna947, oli osoitus siitä, että pankki- ja maksujärjestelmä nähtiin 

sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että koko Euroopan unionin alueella korostetun 

tärkeäksi. Enää ei nähty, että vain keskuspankkirahaperusteinen rahajärjestelmä olisi riittävä 

yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämiseksi. 

 

2000-luvun alussa taloustieteessä esitettiin ajatus, että talletussuoja oli tehnyt talletuksesta 

turvallisen varallisuuserän948. Jo vuonna 1991 oikeustieteellisessä artikkelissa Koulu katsoi 

pankkirahan erikoisaseman perustuvan siihen, että pankkirahalla oli niin sanotusti valtion 

takaus949. Koulu esitti näkemyksensä aikana, jolloin laajaa talletussuojaa ei ollut käytössä 

vaan pankkitalletukset oli turvattu vain pankkien vakuusrahastoilla. Joka tapauksessa on 

selvää, että voimaan tulleet talletussuojasäännökset nostivat pankkirahan keskuspankkirahan 

rinnalle taloudellisen riskin näkökulmasta, vaikka pankkiraha oli niin sanottua edustavaa 

rahaa – pankkiraha voitiin nähdä sen yleistyessä ja taloudellisen riskin poistuessa 

 
941 Ibid. 
942 Ibid. 
943 Ahtiala 1997 s. 65; Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1229/1997) 65 j §; 
Talletussuojaryhmä 1996 s. 1–2. 
944 Mörttinen 2002 s. 59; Valori – Vesala 1998 s. 22. 
945 TaVM 26/1996 s. 7. 
946 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1229/1997) 65j §. 
947 Tällä hetkellä talletussuojan kattaa talletuksen 100 000 euroon asti. Ks. yksityiskohtaisemmin laki 
rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014) 5 luku 8 §. 
948 Mörttinen 2002 s. 54 ja 56. 
949 Koulu 1991 s. 205–206. 
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itsenäiseksi rahainstrumentiksi sekä varsinaisen rahan itsenäiseksi ilmentymismuodoksi. 

Pankkirahan taloudellinen riski tosin muuttui jo vuosikymmenen puolivälissä, kun 

talletussuojalle asetettiin enimmäismäärä. 

 

Koulun esittämä ajatus on sittemmin vakiintunut oikeustieteessä. Wuolijoki ja Hemmo ovat 

nimenomaisesti myöhemmin katsoneet, että talletussuoja nosti pankkirahan 

erikoisasemaan.950 Oli selvää, että mikäli pankkirahaa ei voinut menettää talletussuojan 

turvaamaan määrään asti, ei tallettajalla ollut tarvetta nostaa pankkirahaa 

keskuspankkirahaksi, jotta hän olisi turvannut varallisuusasemansa esimerkiksi 

pankkikriisin aikana. Tämä on varmasti vaikuttanut pankkirahan yleistymiseen, mutta se 

vaikutti myös oikeudelliseen tulkintaan. Oikeusjärjestelmässä rahaksi katsotun 

maksuvälineen yhtenä kriteerinä pidettiin sitä, minkälainen taloudellinen riski 

maksuvälineen käyttöön sisältyi951. Tämä argumentti oli tehty tyhjäksi aina talletussuojan 

turvaamaan määrään asti. Talletussuojan ylittävältä osalta tilannetta voitiin lähtökohtaisesti 

arvioida edelleen aiemmalla tavalla, vaikka lienee ongelmallista tulkita asiaa eri tavoin kuin 

talletussuojan turvaamaa osaa952. 

 

Rahan käyttöön ja säilyttämiseen (säätäminen) pyrittiin vaikuttamaan myös muilla 

lainsäädännöllisillä muutoksilla. Muutoksia perusteltiin pyrkimyksillä, joiden tavoitteena oli 

saada harmaan talouden piirissä olevat varat verotettaviksi ja torjua niitä kilpailuetuja, joita 

kyseisellä menettelyllä saavutettiin953. Harmaan talouden torjunnassa korostettiin maksujen 

jäljitettävyyttä954. Oli selvää, että mitä enemmän maksujen jäljitettävyyttä painotettiin, sitä 

enemmän sähköisiä maksutapoja pyrittiin edistämään. Sähköisten maksutapojen 

 
950 Esim. Wuolijoki – Hemmo 2013 s. 670. 
951 Ks. tutkimuksen luku 6.1. 
952 On epäselvää, kuinka tuli/tulee tulkita pankkirahan oikeudellista asemaa talletussuojan turvaaman määrän 
ylittävältä osin. Erityisen haastavan tilanteesta tekee se, että riskinäkökulmasta tulkinnan pitäisi perustua 
siihen, millainen taloudellinen riski maksun vastaanottajalla oli/on, kun hän vastaanotti pankkirahaa. Mikäli 
maksun vastaanottaja omistaisi pankkirahaa jo talletussuojan enimmäismäärän, voidaan kysyä, asettaako 
maksunsaajan varallisuusasema maksajat eri asemaan maksunsaajan varallisuusaseman perusteella. 
Maksajien eri asemaan asettaminen olisi ongelmallista ensinnäkin koko oikeusjärjestelmän näkökulmasta – 
mikäli se tapahtuisi varallisuusaseman perusteella – ja toiseksi sen vuoksi, ettei maksaja voi arvioida 
tilannetta tuntematta maksunsaajan varallisuusasemaa. Tämän vuoksi olisi puollettava tulkintaa, ettei 
talletussuojan enimmäismäärällä ollut/ole merkitystä pankkirahan oikeudelliseen asemaan, vaikka tämäkään 
tulkinta ei ole täysin ongelmaton. 
953 TEM raportti 2014 s. 16. 
954 Ibid s. 5. 



 

edistämisellä taas oli vaikutusta pankkirahan käyttöön ja sen likviditeettiin entisestään. 

Harmaan talouden torjuminen oli nostettu nimenomaiseksi toimenpideohjelmaksi jo 

vuodesta 1996 alkaen955, millä oli ollut muun muassa suoria vaikutuksia lainsäädäntöön. 

Esimerkiksi pankkikorttien hinnoitteluun vaikutettiin suoraan lainsäädännöllä ja lopulta 

kiellettiin veloituksen periminen kuluttajilta pankkikorttien käyttämisestä956. Vuonna 2013 

oli säädetty työsopimuslain muutos, jonka nojalla palkka tuli maksaa pankkiin, ellei ollut 

pakottavaa syytä maksaa palkkaa käteisellä957. Palkan maksaminen pankkiin oli osa harmaan 

talouden estämisohjelmaa958. Palkanmaksua koskeva säädösmuutos ei poikennut 

vakiintuneesta yhteiskunnallisesta toimintamallista, mutta tällä erityislainsäädännöllä 

säädettiin pankkirahasta nimenomainen palkanmaksun maksuväline, millä oli entisestään 

vaikutusta siihen, miten rahaa oikeusjärjestelmässä tulkittiin. 

 

6.4.4 Sähköinen raha 

 

1990-luvun aikana sähköisestä rahasta käytiin laajalti keskustelua. Suomessa sähköinen 

raha959 oli yleisön saatavilla vuodesta 1993 alkaen960, mutta tuolloin sähköinen raha ladattiin 

maksukortille, jonka käyttö oli rajattu esimerkiksi puhelinautomaatteihin961. Tämänkaltaisia 

ennakkomaksukortteja, joiden käyttö oli rajoitettua, ei voitu tulkita oikeudessa rahaksi 

sähköistä käteistä (rahaa) käsitelleen työryhmän mukaan. Työryhmän mukaan maksukortilla 

olevan raha-arvon tuli käydä yleisesti maksuvälineenä, jotta maksuväline voitiin tulkita 

oikeudessa rahaksi.962 Tällaisella sähköiselle rahalle nähtiin olevan tarvetta, mikäli se olisi 

laajemmin käypä maksuväline maksusuorituksissa. Ensisijaisesti ennakkomaksukortti oli 

kehitetty pieniin maksuihin. Pankkikortilla maksaminen oli rajoitettu vähintään 30 markkaan 

maksusuoritusta kohden pankkikorttitarjoajien toimesta, koska korttimaksuun liittyi 

välittömiä maksutapahtumaa koskevia kustannuksia963. Sähköisen rahan tarve oli noussut 

pitkälti uusien teknisten innovaatioiden myötä syntyneen uuden vaihdannan mallin 

seurauksesta, jonka maksutapoja oli tarkoitus parantaa. Esimerkiksi aiemmin 

 
955 Harmaa talous & talousrikollisuus 2020. 
956 Ks. HE 115/2015 s. 15–16 ja laki maksupalvelulain muuttamisesta (898/2017) 46.2 §. 
957 Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta (398/2013). 
958 TEM raportti 2014 s. 4. 
959 Snellman käyttää artikkelissa englannin kielen sanaa ”electronic money”. Ks. Snellman 2000 s. 16. 
960 Sähköisen rahan pilotointi aloitettiin vuonna 1991. Ks. SÄKÄ 1996 s. 11. 
961 Saarinen – Tanila – Virolainen 1996 s. 18–20; Snellman 2000 s. 16. 
962 SÄKÄ 1996 s. 5. 
963 Kokkola – Pauli 1994 s. 36; Rope 2000 s. 51. 
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puhelinautomaattien hyväksymät metallikolikot pyrittiin korvaamaan puhelinkorteilla.964 

Kyseessä oli puhelinyhtiöiden pitkän aikavälin etu. Sähköisen maksuvälineen avulla 

puhelinyhtiöt pystyivät tehostamaan rahavarojen tilitystä, mikä oli huomattavasti 

tehokkaampaa kuin metallirahojen kerääminen puhelinautomaateista. Lisäksi varkausriski 

saatiin eliminoitua. 

 

Sähköinen raha kuitenkin erosi merkittävästi muista yleisistä maksuvälineistä, eli pankki- ja 

keskuspankkirahasta. Keskuspankit eivät osallistuneet lainkaan sähköisen rahan 

liikkeellelaskuun965. Sähköinen raha laskettiin liikkeelle yksityisen yrityksen toimesta, 

mihin liittyi riski siitä, että yrityksen uskottavuus voitiin kyseenalaistaa966. Tilanne oli 

vastaava pankkien ja pankkirahan osalta, mutta pankkiraha oli turvattu talletussuojalla. 

Maksukortilla ollut raha ei ollut talletus, joten sähköinen raha ei kuulunut talletussuojan 

piiriin967. Tämän vuoksi luottamus järjestelmää kohtaan oli korostuneessa asemassa.  

 

Sähköisen rahan osalta nähtiin useita haasteita, joista yksi merkittävimmistä oli rahanpesu. 

Tämän vuoksi sähköisen rahan osalta todettiin, että maksukorttiin tuli liittää ominaisuus, 

joka mahdollisti korttitapahtumien seurannan968. Vaihtoehtoisena toimenpiteenä rahanpesua 

vaikeuttamaan esitettiin maksukortille asetettavaa latausrajaa969. Seurantaominaisuuden 

asettaminen nähtiin ongelmalliseksi muun muassa sen vuoksi, että tietoverkoissa yksityisyys 

oli yksi tärkeimmistä suojan intresseistä970. Lisäksi anonymiteetti oli nähty yhdeksi 

käteisrahan perustavanlaatuiseksi ominaisuudeksi ja tämän vuoksi sähköistä rahaa käsitellyt 

työryhmä lausui, että sähköisen rahan anonymiteetin tulisi olla vastaava kuin käteisrahan971. 

 

Sähköiseen rahaan sisältyi useita oikeudellisia kysymyksiä. Yhtenä merkittävänä syynä 

tähän oli se, ettei sähköisestä rahasta säädetty rahalaissa972. Sähköisen rahan ominaisuuksia 

 
964 Helsingin sanomat 307/10.11.1993 S. B1, KKD; SÄKÄ 1996 s. 7. 
965 Kontinen 2002 s. 114–115; SÄKÄ 1996 s. 1. 
966 SÄKÄ II 1999 s. 32. 
967 Ibid. 
968 SÄKÄ 1996 s. 24. 
969 Ibid s. 32. 
970 Ibid s. 29. 
971 Ibid s. 58. 
972 Ibid s. 1. 



 

verrattiin käteisrahaan (seteli- ja metalliraha) ja tämän pohjalta työryhmä pyrki 

tulkitsemaan, minkälaisesta maksuvälineinstrumentista sähköisessä rahassa oli 

oikeudellisesti kyse. Oletettavasti sähköistä rahaa koskeva hanke ei olisi syntynyt, mikäli 

tietoliikennekustannukset ja -ratkaisut olisivat olleet sellaisia, että maksut olisi voitu 

suorittaa kohtuullisin kustannuksin pankkirahaa (korttimaksu) käyttäen. 

 

6.4.5 Maksujärjestelmien sääntely 

 

Suomen Pankin ekonomistit lausuivat, että luottamus maksutapaan ja sen hyväksyttävyyteen 

sekä jatkuvuuteen on oleellinen osa maksuvälineen olemusta.973 Rahasäädösten mukaiset 

maksuvälineet ennen euroa ja euron käyttöönoton jälkeen sekä pankkiraha perustuivat, ja 

perustuvat edelleen, täysin luottamukseen.974 Jotta näitä luottamukseen, hyväksyttävyyteen 

ja jatkuvuuteen kohdistuvia tavoitteita voidaan toteuttaa ja ylläpitää, edellyttää se 

lainsäädännöllisiä toimia. Terämaa katsoi jo ennen euron käyttöönottoa, että maksamiseen 

kohdistuneet muutokset olivat ohjanneet sääntelyä kohdistumaan suoraan 

maksujärjestelmiin975. Pelkästään muuttuneet maksutavat eivät aiheuttaneet sääntelyn 

kasvua ja muutosta, vaan taustalla vaikuttivat – näiden lisäksi – EU:n sääntelyn 

harmonisointitavoitteet976. Lainsäädännön harmonisointi ulottui myös 

maksujärjestelmiin977. Harmonisointitavoitteet olivat ilmeisiä, koska tavoiteltiin laajemmin 

yhtenäistä raha-/maksujärjestelmää Euroopan talous- ja rahaliiton alueella. Aiemmin 

maksujärjestelmien oikeusvaikutuksista oli ollut joltain osin epäselvyyttä ja samalla näitä 

tulkintatilanteita selvennettiin978 uudella lainsäädännöllä979. 

 

Rahajärjestelmän ja maksuvälineiden nauttima luottamus nähtiin erityisen tärkeänä asiana. 

Oikeustieteessä Rope katsoi, että rahainstrumentin maksuvälinekäyttö edellytti aina 

 
973 Grym – Heikkinen – Kauko – Takala 2017 s. 3. 
974 Kauko 2011 s. 5. 
975 Terämaa 2001 s. 249. 
976 HE 180/2001 s. 60 ja 86; HE 33/2002 s. 1–2; Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
(1500/2001); Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (69/2003). 
977 HE 5/1999 s. 16–17. 
978 Uudella tilisiirtolailla säädettiin tilisiirrolle legaalimääritelmä. Määritelmän mukaan tilisiirto tarkoitti 
oikeustoimea, jolla henkilö oli antanut pankille toimeksiannon rahasiirtoon maksun vastaanottajalle, samaan 
tai toiseen pankkiin. Ks. tilisiirtolaki (821/1999). 
979 Ibid s. 16. 
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luottamusta maksuvälineeseen980. Oikeustieteessä katsottiin myös, että maksujärjestelmiin 

kohdistuva luottamus oli perusvälttämättömyys sellaisten maksuvälineiden osalta, jotka 

edellyttivät maksujärjestelmien toimivuutta981. Sähköisen käteisen työryhmät lausuivat 

nimenomaisesti, että maksujärjestelmien perusta oli maksujärjestelmien nauttima luottamus 

ja vakaus982. Luottamus järjestelmää kohtaan loi maksuvälineelle likviditeettiä, siinä missä 

luottamus maksuvälineeseen loi sille laajan hyväksyttävyyden. Ennen kaikkea 

maksujärjestelmän sääntelyn tavoitteena voidaan epäilemättä sanoa olleen luottamus 

maksujärjestelmää kohtaan ja EU:n harmonisointitavoitteet. Epäilemättä suorien 

sääntelytavoitteiden taustalla vaikutti kuitenkin teknologian mahdollistama pankkirahan 

käytön jokapäiväistyminen maksutapahtumissa, mikä siirsi lainsäätäjän fokuksen 

maksujärjestelmiin pelkästä keskuspankkirahan sääntelystä, kuten Terämaa oli asian nähnyt 

jo 2000-luvun alussa. 

 

6.4.6 Pankkirahan läpimurron syyt 

 

Pankkiraha oli tehnyt läpimurron983 yhdeksänkymmentäluvulla, viimeistään 

vuosikymmenen lopulla ja euron käyttöönoton jälkeen pankkirahan asema vahvistui 

entisestään. Tämä näkyi lainsäädännössä siinä, että niin sanottu rahan sääntely kohdistui 

pääsääntöisesti rahoitusmarkkina- ja maksupalvelutoimijoihin – sääntelyn pääfokus ei 

aiempaan tapaan kohdistunut rahakappaleisiin ja rahajärjestelmään. Vaikka pankkiraha oli 

yleistynyt voimakkaasti, pienet maksut suoritettiin yhä käteisellä. Sille, että pankkiraha ei 

ollut täysin syrjäyttänyt keskuspankkirahaa esitettiin monia syitä. Yksi eniten esiin nostettu 

syy oli, ettei käteisrahalle ollut pienten maksujen osalta kustannustehokasta vaihtoehtoa984. 

Toisaalta maksujen suorittaminen pankkirahalla (korttimaksu) ei ole ollut edes pienissä 

maksusuorituksissa mahdollista, koska pankkikortilla maksaminen oli rajoitettu vähintään 

30 markkaan maksusuoritusta kohden985. Pankki- ja luottokorttien tarjoajat käytännössä 

rajoittivat pienten maksusuoritusten tekemistä pankkirahalla. 

 
980 Rope 2000 s. 47. 
981 Hemmo 2001 s. 392 alaviite 6. 
982 SÄKÄ II 1999 s. 29; SÄKÄ II 1999 s. 29. 
983 Läpimurrolla viitataan oikeudelliseen läpimurtoon eli siihen, että pankkiraha katsottiin yleisesti rahaksi ja 
tämä oli tosiasiallisesti sidottu maksutavan yleisyyteen. 
984 Kokkola – Pauli 1994 s. 36; Suomen Pankin komiteanmietintö 12:1994 s. 94; SÄKÄ 1996 s. 6; Tarkka 
1993 s. 34–35. 
985 Kokkola – Pauli 1994 s. 36; Rope 2000 s. 51; SÄKÄ 1996 s. 6. 



 

 

Taloustieteilijä Tarkan mukaan pankkirahan yleistymisen syyt johtuivat siitä, että 

henkilöiden tai yritysten ei tarvinnut enää säilyttää käteisvaroja, minkä seurauksena 

käteisvarojen varastamisen riski pieneni ja ”tarpeeton” rahamäärä voitiin pitää talletettuna 

pankkiin ja talletukselle suoritettiin korkotuottoa.986 Tarkan näkemys piti varmasti paikkansa 

ja oli yhteneväinen jo vuosikymmeniä aiemmin esitettyjen näkemysten kanssa987. On selvää, 

että mikäli nämä olisivat olleet ainoat perusteet pankkirahan voimakkaalle yleistymiselle, 

olisi se oletettavasti tapahtunut jo paljon aiemmin. 

 

Havansi esitti oikeustieteellisessä kirjassaan jo 1980-luvun alussa, että tekniikan 

kehittyminen oli pääsyynä oikeudellisen rahan muutokseen ja tämän vuoksi rahana tuli olla 

raha-arvon (rahayksikkö) mukainen maksuväline, mikäli maksuvälineeseen kohdistuvan 

nimellisarvon käyttöoikeuden siirto oli mahdollista.988 Havansin lausuma piti sisällään myös 

oleellisen huomion pankkirahan nimellisarvosta, joka perustui oikeusjärjestelmän perustana 

olevaan rahayksikön. Pankkirahan vaihtosuhde keskuspankkirahaan oli 1:1. Tämä 

vaihtosuhde tarkoitti sitä, että verotuksellisesti pankkirahan vaihdosta ei syntynyt 

verotettavaa tuloa tai vähennettävää tappiota. Havansin esittämän näkemyksen kanssa on 

helppoa olla yhtä mieltä. Myös aikakauden sanomalehdet tukevat sitä, että 1980-luvulla 

pankki- ja luottokorttien käytön kasvu oli tehnyt pankkirahasta likvidimpää myös 

yksityishenkilöille, joten se ei enää ollut vain elinkeinoelämän käytössä oleva 

maksuväline989. Pankkiraha oli likvidiä pankkien maksujärjestelmien ansiosta990. 

Pankkirahan likviditeetti ja korttimaksujen yleistyminen loivat puitteet pankkirahan laajalle 

käytölle. Enää pankkirahaa ei käytetty vain suurissa maksusuorituksissa, vaikka edelleen 

pienimmät maksut jäivät korttimaksujärjestelmän ulkopuolelle. 

 

Informaatioteknologian kehitys ja yleisemmin teknologian muutos mahdollistivat 

maksutapojen muutoksen, jolla oli merkittävää vaikutusta myös vaihdantaan991. Tämä oli 

 
986 Tarkka 1993 s. 33–34. 
987 Palkka pankkiin -järjestelmän yhteydessä esitettiin vastaavia argumentteja ks. esim. Kauppinen – 
Vanhanen 1966 s. 110–111. 
988 Havansi 1981 s. 5–7; Havansi 1984 s. 5–7. 
989 Länsi-Savo 200/28.7.1988 s. 2, KKD; SK 18/1980, KKD. 
990 Anttila 1996 s. 80. 
991 Kohlback 2004; TEM raportti 2014 s. 3. 
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ilmeistä, koska esimerkiksi verkkokauppa edellytti erilaisia pankki- ja rahoituspalveluita992. 

Teknologinen muutos oli vain yksi maksutapojen ja vaihdannan muutoksen taustalla 

vaikuttaneista tekijöistä993. Teknologinen kehitys ei mahdollistanut vain maksutapojen 

muutosta, vaan sillä oli vaikutusta myös yleisön suhtautumiseen yksityisyyttä kohtaan. 

Tyypillisesti keskuspankkirahan ja pankkirahan eroista puhuttaessa keskeiseksi eroksi 

nostetaan maksuvälineen anonymiteetti994. Anonymiteetti ei kuitenkaan ollut Suomen 

Pankin kyselytutkimuksen mukaan merkittävä tekijä maksuvälineen valinnassa 2010-luvun 

lopulla995. Yhteiskunnan tietotekninen kehitys ja jatkuva henkilötietojen kerääminen 

erilaisten applikaatioiden ja verkkosovellusten kautta oli oletettavasti muodostunut niin 

arkiseksi käytännöksi, että maksuvälineen anonymiteettivaatimus oli yksinkertaisesti 

menettänyt merkityksensä yksityishenkilöiden keskuudessa996. Pantzarin mukaan tämä 

muutos oli alkanut vuonna 2010, jolloin palveluiden keräämiä tietoja ryhdyttiin käyttämään 

henkilöiden profilointiin. Tällä puolestaan oli vaikutusta siihen, kuinka henkilöt suhtautuivat 

henkilötietojen keräykseen eli anonymiteettiin.997 

 

Laajasti puhuen teknologisella kehityksellä viitataan päätelaitteiden kehitykseen, mutta on 

huomattava, että erityisesti maksutapojen muutoksen yhteydessä tietoliikenteen ja 

tietojenkäsittelyn kehityksellä on ollut merkittävä asema. Tietojenkäsittely- ja 

tietoliikennekustannukset vaikuttivat maksuvälineiden kustannuksiin998. Erityisesti 

pankkikorttien maksukäyttöä oli rajoitettu aiemmin pienissä maksuissa. Lopulta sähköiset 

maksuvälineet olivat niin yleisiä, että vuonna 2014 harmaan talouden estämistä koskevassa 

raportissa lausuttiin käteisen väistyneen pankkirahan tieltä999. TEM:in raportin mukaan 

käteismaksuja käytettiin lähinnä pienissä maksuissa satunnaisesti, kun ne koettiin käteväksi 

tai yksityisten välisissä maksuissa, kun osapuolilla ei ollut mahdollisuutta käyttää 

pankkirahaa1000. 

 

 
992 Nybergh 2004 s. 290–292. 
993 Leinonen 2007 s. 32. 
994 Wuolijoki – Hemmo 2013 s. 669 alaviite 1. 
995 Grym – Heikkinen – Kauko – Takala 2017 s. 2; Takala 2016. 
996 Ks. esim. Cukier – Mayer-Schönberger 2013 s. 12–18, Koiranen – Räsänen 2017 s. 403–404 ja Korhonen 
– Ala-Ruona 2018 s. 78. 
997 Pantzar 2017 s. 420–421. 
998 Leinonen 2007 s. 32. 
999 TEM rapotti 2014 s. 20. 
1000 Ibid s. 22. 



 

Maksutavan ja -välineen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttivat muun muassa 

teknologian käytöstä syntyvät kustannukset. Teknologian kehittyminen ja teknologian 

yleistyminen vaikuttivat tietojenkäsittely- ja tietoliikennekustannuksiin. Kun 

tietoliikennekustannukset alenivat, oli tällä vaikutusta myös pankkikorttimaksujen ja 

muiden pankkirahaa hyödyntävien maksutapojen kustannuksiin.1001 Lisäksi teknologian 

aiheuttama makrotason muutos ei rajoittunut vain maksutapoihin tai -välineisiin, vaan se 

ulotti vaikutuksensa laajemmin koko vaihdantaan, mikä asetti uusia vaatimuksia 

maksusuorituksille.1002 Majurin katsoi oikeustieteellisessä julkaisussaan oikeudellisen 

rahakäsitteen muuttuneen nimenomaisesti vaihdantatalouden muutoksen seurauksena1003. 

 

Teknologinen kehitys loi perustan oikeudellisen rahan muutokselle, mutta muutos edellytti 

aktiivista toimintaa, eikä se tapahtunut itsestään. Harmaan talouden työryhmän mukaan 

maksutapojen muutos tapahtui markkinoiden toimesta1004. Suomen Pankin rahahuolto-

osaston1005 osastopäällikön mukaan kuluttajat nimenomaisesti päättivät viime kädessä, mitä 

maksuvälinettä he käyttivät1006. Elinkeinonharjoittajan näkökulmasta kysymys oli usein 

maksuvälineiden kustannuksista. Korttimaksujen osalta muuttuvat kustannukset olivat 

pienemmät kuin käteismaksuissa1007. Käteismaksuissa vastaavasti kiinteät kustannukset 

olivat pienemmät kuin korttimaksuissa1008. Vaikka markkinat määräsivät mitä maksutapoja 

tarjotaan ja samoin kuluttajat sekä muut markkinatoimijat valitsivat käyttämänsä 

maksutavat, oli hinnoittelulla merkittävä ohjaava vaikutus. Lisäksi elinkeinoharjoittajilla oli 

merkittävä rooli siinä, mitä maksutapoja he hyväksyivät. Toisaalta elinkeinoharjoittajien ei 

kannattanut hyväksyä sellaista maksutapaa, jota käytettiin vain harvoin. Maksuvälineiden 

muutos kulminoituu sekä kuluttajien kasvavaan maksuvälineen käyttöön että 

elinkeinonharjoittajien maksuvälineen hyväksyntään, jotka tietyssä pisteessä ylittävät niin 

sanotun kriittisen massan1009. 

 
1001 Ks. Leinonen 2007 s. 32. 
1002 Majuri 2005 s. 99; Nybergh 2004 s. 290–292; TEM raportti 2014 s. 3. 
1003 Majuri 2005 s. 99. 
1004 TEM raportti 2014 s. 3 ja 17. 
1005 Nyk. maksujärjestelmät-osaston. 
1006 Heikkinen 2018 s. 3. 
1007 TEM raportti 2014 s. 4. 
1008 Ibid. 
1009 Tulkinta markkinoista tekee kuitenkin oletuksen siitä, että kuluttajat tai muut toimijat ovat olleet 
halukkaita siirtämään varoja pankkitileille. Pankkitileillä säilytettiin varoja jo paljon aiemmin kuin 
pankkikortit yleistyivät ja suuria maksuja suoritettiin tilisiirtoina tai sekeillä koko tutkimuksen ajallisen 
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Vaikka teknologinen kehitys oli luonut Suomessa puitteet maksutapojen ja vaihdannan 

muutokseen, oli myös 1990-luvun pankkikriisillä osuutta maksutapojen muutokseen. Lama 

ajoi pankit tehostamaan toimintaa ja tarjoamaan sellaisia maksutapoja, jotka olivat pankille 

edullisempia1010. Toisin sanoen pankit pyrkivät nostamaan kannattavuuttaan, mikä edisti 

pankkien palveluita kohti itsepalvelua1011. Pankkirahan läpimurron osalta voidaan katsoa, 

että vaikka teknologia loi läpimurron perustan, niin pankkikriisillä oli merkittävä vaikutus 

pankkien liiketoiminnan innovatiiviseen kehittämiseen ja näin ollen välillisesti pankkirahan 

käyttöön. Oletettavasti teknologinen kehitys olisi jossakin vaiheessa saavuttanut sen pisteen, 

että markkinavoimat olisivat ryhtyneet käyttämään laajasti pankkirahaa, mutta nyt kriisi 

vauhditti ja edesauttoi muutosta. Lisäksi pankkikriisillä oli suora vaikutus siihen, että 

talletussuojasta säädettiin, mikä lopulta jäi pysyväksi ratkaisuksi, vaikka talletussuojalle 

säädettiin enimmäismäärä. Talletussuojalla oli välitön vaikutus pankkirahan sisältämään 

”sijoittajariskiin” ja tällä on epäilemättä ollut vaikutusta siihen, että pankkiraha on tulkittu 

oikeudellisessa kontekstissa rahaksi ja sen on tulkittu sisältävän periaatteellisen 

vastaanottovelvollisuuden. 

 

Maksutavan tai maksuvälineen yleistyminen ei ole itsestään selvää. Se, että markkinoille 

lasketaan liikkeelle uusi maksutapa tai maksuväline ei tarkoita sitä, että markkinat ottavat 

sen avoimesti vastaan. Maksutapaan tulee kohdistua yleisön luottamus, joka koskee sekä sen 

hyväksyttävyyttä maksuvälineenä että sen jatkuvuutta1012. Toisin sanoen uuden 

maksuvälineen tulee olla sellainen varallisuuserä, että markkinat luottavat maksuvälineen 

olevan käypä maksuväline maksusuorituksessa vielä huomenna, vuoden päästä ja pidemmän 

ajan kuluttua1013. 

 

Oikeudellisen rahan muutos koostui useasta osatekijästä, mutta kyseisessä pankkirahan 

tulkinnan muutoksessa kysymys oli suuremmasta makrotason ilmiöstä, eli yhteiskunnan 

 
viitekehyksen aikana. Voidaan pitää todennäköisenä, että talletusten yleistymiseen vaikutti niin pankkien 
aktiivinen liiketoiminta (intressi) kuin talletussuojasta säätäminen (pankkikriisi). 
1010 Karila 2017 s. 25; Karhinen – Korkeela 2017 s. 153–154; Karila 2017 s. 25; Koponen – Pauli 1997 s. 10; 
Snellman 2000 s. 8–10 ja 26. 
1011 Karhinen – Korkeela 2017 s. 153–154. 
1012 Ks. Grym – Heikkinen – Kauko – Takala 2017 s. 3. 
1013 Ks. TEM raportti 2014 s. 38. 



 

digitalisoitumisesta. Digitalisoitumisen seurauksena myös maksutavat monipuolistuivat, 

mikä korosti pankkirahan merkitystä ja oli selvästi pankkien etu. Myös vaihdannan muodot 

muuttuivat ja uusia liiketoimintoja syntyi. Digitalisaatio muutti myös pidemmällä aikavälillä 

suhtautumista henkilötietoihin ja maksun anonymiteettiin, mikä edisti pankkirahan käyttöä. 

Pankkikriisi nopeutti meneillään olevaa muutosta. Tämän lisäksi pankkirahan yleistymiseen 

vaikutti enemmän ja vähemmän harmaan talouden torjuminen. On vaikea arvioida, onko 

harmaan talouden torjumiseen kytkeytynyt aitoa intressipunnintaa pankkirahan yleistymisen 

ja harmaan talouden torjumisen välillä. Toisaalta, jos intressipunnintaa tehtiin, on epäselvää 

ymmärrettiinkö sen tosiasiallisia vaikutuksia. 

 

6.5 Kokovia näkökohtia 

 

1990-luvun alussa Suomessa koettiin yksi taloushistorian merkittävimmistä talouskriiseistä 

– pankkikriisi. Pankkikriisillä oli merkittävä pitkän aikavälin vaikutus oikeudelliseen rahaan 

ja rahajärjestelmään niin suoraan kuin välillisesti. Pankit olivat ajautuneet pankkikriisin 

seurauksena tilanteeseen, jossa pankkien toimintaa tuli tehostaa. Yhtäältä Suomen 

valtiontalous kärsi tilanteesta pahasti ja talouspolitiikka piti nostaa uskottavalle perustalle. 

Pankkikriisin aikana Suomen vakaan markan politiikkaan ei luotettu ja sitä vasta 

spekuloitiin. Suomi oli kytkenyt markan valuutta-arvon ECU:un 1991 ja oletettavasti tämän 

ajateltiin tuovan talouspoliittisille päätöksille niiden tarvitsemaa varmuutta sekä vakautta. 

Toisin kuitenkin kävi, kun katsottiin, ettei Suomi enää kykenisi puolustautumaan 

spekulaatiota vastaan ja ECU-kytkennästä luovuttiin syyskuussa 1992, jolloin markka 

päästettiin kellumaan. 

 

Suomessa oltiin yleisesti kiinnostuneita Euroopan integraatiokehityksestä. Keskusteluja 

käytiin ja selvityksiä laadittiin jo ennen 1990-lukua. Euroopan integraatio ei kuitenkaan ollut 

vain taloudellinen hanke, vaan siihen sisältyi myös poliittisia kysymyksiä. Suomessa 

painoarvoa annettiin Neuvostoliiton ”näkemykselle” ja se oli myös yksi Suomen 

merkittävimmistä ulkomaankauppakumppaneista. Vasta Neuvostoliiton hajottua Suomi haki 

jäsenyyttä Euroopan yhteisössä, josta sittemmin tuli Euroopan unioni. Euroopan unionin 

jäsenyyteen kytkeytyi kysymys myös yhteisestä rahasta, eurosta. Eurovaluuttajärjestelmän 

perustamisen yhteydessä keskusteltiin siitä, että yksinomaan sopimukseen perustuva 
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valuuttajärjestelmä ei ollut riittävän tehokas turvaamaan kansainvälistä yhteistyötä. 

Valuuttajärjestelmästä irtaantumisen vaikeuttamisen lisäksi valuutan devalvointi tai 

revalvointi ei ollut enää mahdollista – ainakaan toisen yhteisen rahajärjestelmän osapuolen 

kustannuksella. Tämän vuoksi otettiin käyttöön yhteinen raha. 

 

Kun oltiin siirtymässä EMU:n kolmanteen vaiheeseen, käytiin Arkadianmäellä laajaa 

poliittista keskustelua siitä, tulisiko Suomen täyttää kolmannen vaiheen vaatimukset eli 

tulisiko euro ottaa käyttöön vai ei. Yleistäen voidaan katsoa, että Suomen Keskustan tahtotila 

oli, ettei euroa oteta ainakaan sellaisenaan käyttöön. Taustalla vaikuttivat metsäteollisuuden 

– ei tosin yhtenä rintamana – huoli devalvaation poistumisesta ja maataloustoimijoiden 

epäilykset maatalouden harjoittamisen tulevaisuudesta. Kuitenkin jotkin muut teollisuuden 

alat ja yksittäiset toimijat, kuten Nokia, katsoivat hyötyvänsä eurosta. On korostettava, että 

kyse oli kuitenkin etujärjestötasolla tasolla tehtävästä kannan muodostuksesta. Kärjistäen 

voidaan katsoa, että kysymys oli maa- ja metsätalouden sekä sen piirissä toimivien tahojen 

taistelusta muuta teollisuutta vastaan. Yhtäältä tähän liittyi kysymys fiskaalisista intresseistä 

ja pohdinta siitä, kummalla ratkaisulla saavutettaisiin vakaampi valtiontalous. 

 

Euro tuli tilivaluuttana voimaan 1.1.1999 ja käteisrahana 1.1.2002. Suomelle 

eurorahajärjestelmä oli ensimmäinen valuuttajärjestelmä, jolla oli vaikutusta suoraan 

rahakappaleisiin ja rahayksikköön. Eurojärjestelmän taustalla vaikuttivat pääsääntöisesti 

samanlaiset intressit kuin aiempien ”yhteisten” valuuttajärjestelmien taustalla. Euroopan 

integraatio oli synnyttämässä yhteiset sisämarkkinat ja tämän uskottiin tehostavan 

markkinoita. Yhteisen rahan puolesta esitettiin monia perusteluja, mutta yksi 

merkittävämmistä tekijöistä oli se, että yhteinen raha lähensi jäsenmaita merkittävästi. 

Liittyminen eurojärjestelmään toi vastaavasti myös talouspolitiikkaan uskottavuutta, jolla oli 

taloudelle myönteisiä vaikutuksia. Laajemmin käytössä ollut valuutta kesti myös 

valuuttamarkkinoiden häiriöitä paremmin kuin pienen maan oma valuutta. Lisäksi yhtenä 

talouspolitiikan merkittävänä pääteemana on pidetty viennin tukemista euron aikakautena ja 

sitä ennen1014. Tämä oli ilmeinen tavoite pienelle avotaloudelle, jolla oli tarvetta pääomalle 

ja joka pyrki tämän avulla luomaan hyvinvointia. Näin ollen oli selvää, että mikäli 

 
1014 Hulkko – Pöysä 1998 s. 34. 



 

kansainvälisillä valuuttajärjestelmillä pystyttiin helpottamaan kansainvälistä kaupankäyntiä, 

oli Suomi kiinnostunut kyseisistä valuuttajärjestelmistä. 

 

Pankkikriisillä ei ollut kuitenkaan vaikutusta vain markan ECU-kytkentään, vaan kuten 

edellä on todettu, pankkien tuli tehostaa toimintaansa pankkikriisin seurauksesta. Tämä 

tarkoitti käytännössä itsepalvelun lisäämistä pankeissa, millä oli vaikutusta uusiin 

maksutapoihin. Pankeilla oli merkittävä asema siinä, että ne olivat tuoneet markkinoille 

sellaisia maksuvälineitä, jotka mahdollistivat pankkirahan tehokkaamman ja helpomman 

käytön. Myös palveluhinnoilla ohjattiin henkilöitä käyttämään pankkirahaa 

maksusuorituksissa. Lisäksi pankkikriisillä oli suoravaikutus siihen, että pankkitalletuksia 

(pankkirahaa) pyrittiin turvaamaan uudella kattavalla talletussuojalla. Talletussuojasta tuli 

pysyvä osa pankkirahaa ja tällä on ollut epäilemättä vaikutusta pankkirahan juridiseen 

asemaan ja sen tulkintaan. 

 

Pankkien itsepalvelun lisääminen ei tietenkään olisi ollut mahdollista ilman teknologista 

valmiutta ja 1980- sekä 1990-lukujen voidaan katsoa olleen merkittävän teknologisen 

kehityksen aikaa. Digitalisoituminen näkyi innovatiivisten rahoitusmarkkinoiden 

toimijoiden palveluissa. Pankkien maksujärjestelmät oli rakennettu jo aiemmin, mutta nyt 

sekä tietotekniikka että tietoliikenne kehittyivät ja niiden mahdollistamat ratkaisut olivat 

kehityksen myötä edullisempia. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt valitsivat heille 

edullisimman sekä käyttäjäystävällisimmän maksutavan1015. Tämä väistämättä vaikutti 

siihen, että korttimaksut yleistyivät jatkuvasti. Pankkirahan käytön kasvun taustalla 

vaikuttivat myös poliittiset tavoitteet siitä, mitä maksuvälineitä henkilöiden haluttiin 

käyttävän maksusuorituksissa. Vuodesta 1996 alkaen Suomessa oli ryhdytty torjumaan 

harmaata taloutta omana ohjelmanaan. On selvää, että mikäli maksuvälineiden 

jäljitettävyyttä eli sähköisiä maksutapoja pyrittiin edistämään, on tällä väistämättä ollut 

pankkirahan käyttöä lisäävä vaikutus. 

 

Pankkirahasta tuli 1990-luvun aikana oikeudellisesti rahaa ainakin maksuvälinefunktiossa. 

Voidaan epäilemättä sanoa, että pankkikriisi, teknologinen kehitys ja harmaan talouden 

 
1015 Ks. Kokkola – Pauli 1994 s. 36 ja Snellman 2000 s. 27. 
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torjuminen ovat vaikuttaneet pankkirahan yleisyyteen. Kuitenkin teknologinen kehitys on 

ollut pikemminkin muutoksen mahdollistaja kuin sen tosiasiallinen syy. Merkittävin 

vaikutus on markkinoiden (elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat) toiminnalla, mutta myöskään 

pankkikriisin merkitystä ei voida jättää huomiotta. Harmaan talouden torjumisen merkitys 

on osin pankkikriisin kaltainen, se on luonut puitteet helpommalle pankkirahan käytölle ja 

pyrkinyt ohjaamaan rahavarojen käyttöä, mutta viime kädessä yleisö päättää käytettävistä 

maksuvälineistä. 

 

Eurorahajärjestelmän käyttö aiheutti suoran ja välittömän lainsäädäntömuutoksen ja se oli 

ensimmäinen valuuttajärjestelmä, jolla oli välitön vaikutus rahaan ja rahakappaleisiin, 

mutta se ei kuitenkaan muuttanut oikeudellisen rahan kovaa ydintä. Pankkirahan käyttö 

kuitenkin muutti oikeudellista käsitystä rahasta. Kysymys oli/on kuitenkin pankkirahan 

yleisyydestä. Vaikka pankkirahasta säädettiin yhtä turvallinen (sijoittajariski) tai osin jopa 

käteisrahaa turvallisempi (varkausriski) sekä parempi (korko) rahainstrumentti, ei tämä 

vaikuttanut rahan oikeudelliseen tulkintaan ainakaan merkittävästi. Vasta kun yleisö ryhtyi 

laajasti käyttämään pankkirahaa, syntyi uusi oikeudellinen – oikeustieteessä ja sittemmin 

oikeuskäytännössä – tulkinta, että pankkiraha voitiin ymmärtää oikeudessa rahaksi. On tosin 

huomattava, että pankkirahaan kohdistuneita säädösmuutoksia ei tule vähätellä pankkirahan 

yleisyyteen perustuvalla argumentilla – pankkirahan juridisella asemalla suhteessa 

käteisrahaan on varmasti ollut tulkinnassa painoarvoa. Lisäksi euron aikakauden 

rahasäädösten ja oikeudellisen rahan muutos osoittaa sen, ettei oikeudellisen rahakäsitteen 

muutos tapahtunut säädösmuutosten kautta. Oikeudellisen rahakäsitteen muutos heijasti 

markkinoiden ja laajemmin yhteiskunnan muutosta. Rahasäädösten muutosten taustalla 

vallitsivat toisenlaiset intressit kuin maksuvälinemuutoksen taustalla.  



 

7 Päätelmät 

7.1 Rahan sääntelyn muutoksen syyt 
 

Rahasäädösten muutosten syyt koostuivat useista eri tekijöistä. Syyt ovat olleet sekä 

tapauskohtaisia että yleisempiä useita rahamuutoksia yhdistäviä syitä. Rahasäädösten 

muutoksen yleisiä ja suoria syitä ovat olleet: i) raha- ja valuuttajärjestelmien muutokset sekä 

ii) talouden ilmiöt ja kriisit. Näiden suorien syiden taustalla ovat vaikuttaneet i) fiskaaliset 

intressit, ii) eri intressiryhmien opportunistiset tavoitteet sekä iii) muut vaihdantaan liittyneet 

syyt. 

 

Raha- ja valuuttajärjestelmien muutokset ovat selvin syy rahan sääntelyn muutoksessa. 

Valuuttajärjestelmään liittyminen ei välttämättä ole tarkoittanut välitöntä lainsäädännön 

muutosta. Esimerkiksi Bretton Woods -järjestelmään liittyminen näkyi rahalaissa vasta 

vuonna 1962, vaikka järjestelmään liityttiin jo vuonna 1951. Rahajärjestelmän muutokset 

vuonna 1865 (hopeakanta), 1878 (kultakanta) ja 1926 (kultavakuuskanta) perustuivat 

yleiseen kansainväliseen ”yhteisymmärrykseen” (erityisesti hopea- ja klassinen kultakanta 

perustuivat jonkinlaiseen vakiintuneeseen toimintamalliin), eikä niiden taustalla ollut mitään 

nimenomaista kansainvälistä sopimusta tai järjestöä. Tämän vuoksi kyse oli nimenomaisesti 

kansallisesta rahajärjestelmän muutoksesta kansainvälisen muutoksen seurauksena – 

kansalliset intressit huomioiden. Näiden kolmen rahajärjestelmän muutoksen aikakaudella 

vallitsi vahva oikeustieteen metallistinen rahadoktriini. Mutta miksi nämä rahajärjestelmän 

muutokset säädettiin? 

 

Hopearahareformissa (1865, alkaen jo vuodesta 1860) elinkeinoelämän toimijoilla ja 

erityisesti Kekkosen mainitsemalla uudella liikemiesluokalla oli tärkein asema uudistuksen 

ajavana voimana. Heidän ensisijainen tavoitteensa oli turvata taloudellisen toimintansa 

rahoitus, mutta myös yhteiskunnallisissa muutoksissa huomioitiin laajasti uuden 

liikemiesluokan intressit heidän saatua keisarin tuen. Kultakantareformia (1878) 

suunniteltiin jo aiemmin, koska kulta tai kultaraha soveltui hopeaa paremmin 

kansainväliseen kauppaan. Kuitenkin klassiseen kultakantaan siirtymisessä merkittävin syy 

oli lopulta finanssivaltion (Suomen) talouden ajautuminen vaikeuksiin kullan ja hopean 

vaihtosuhteen huononemisen vuoksi – taustalla vaikutti myös liikemiesten tahtotila. Edellä 
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mainittujen klassisten hopea- ja kultakantarahajärjestelmien käyttöönoton taustalla vaikutti 

merkittävästi myös se, että ne noudattivat emämaan suunnitelmaa sen rahajärjestelmästä. 

Kultavakuuskannassa (1926) oli kysymys yleisestä tahtotilasta palata ennen ensimmäistä 

maailmansotaa vallinneeseen vakaaseen kultakantaan ja erityisesti, jotta tarvittavaa 

ulkomaista luottoa voitiin hankkia. Tärkein syy muutokseen oli valtiontaloudelliset ja 

toissijaisesti liikepankkien ja suurteollisuuden intressit. 

 

Ensimmäinen varsinainen ylikansallinen valuuttajärjestelmä oli Bretton Woods -järjestelmä. 

Bretton Woods -järjestelmää voidaan kutsua puhtaaksi valuuttajärjestelmäksi, jolla ei ollut 

välitöntä vaikutusta rahalainsäädäntöön. Valuuttajärjestelmän ensisijaisena tavoitteena oli 

kansainvälisen kaupan edistäminen toisen maailmansodan jälkeen ja näin ollen 

valuuttajärjestelmän yhtenä merkittävänä piirteenä oli multilateraalisen vaihdannan 

edistäminen. Johtuen valuuttajärjestelmän luonteesta, kansallisten rahakappaleiden 

muutosta ei edellytetty ja näin ollen valuuttajärjestelmän muutos näkyi rahalaissa vasta sen 

kokonaisuudistuksen jälkeen vuonna 1963. Tämän uuden markan säätäminen voimaan 

perustuivat pitkälti valtiontalouden, liikepankkien ja suurteollisuuden etujen huomiointiin. 

Muutosta tukevat argumentit löydettiin taloustieteestä ja muutosta perusteltiin muun muassa 

sillä, että pienimmän vaihdannassa tarvittavan rahakappaleen nimellisarvon tuli olla 

rahayksikön sadasosan (penni) suuruinen. Näyttää kuitenkin siltä, että tärkein syy, miksi uusi 

markka säädettiin voimaan, oli se, että käytännössä kaikki muut merkittävät 

kauppakumppanit olivat jo niin tehneet ja Suomi näytti perifeeriseltä, kun se ei ollut 

saattanut vastaavaa muutosta voimaan. 

 

Osittain seurauksena Bretton Woods -järjestelmän kaatumisesta syntyi hanke Euroopan 

yhteisestä rahasta. 1990-luvun alussa Euroopassa oli käynnissä vahva yhdentyminen, jonka 

tarkoituksena oli luoda yhteinen sisämarkkina, talous- ja rahaliitto sekä lopulta jäsenmaiden 

yhteinen raha. Suomessa ei haluttu jättäytyä Euroopan integraation ulkopuolelle, mikä oli 

varsin ymmärrettävää talouskasvuun, laajempaan valuutta-alueeseen ja talouspoliittiseen 

luottamukseen liittyvien tavoitteiden vuoksi, jotka voitiin saavuttaa liittymällä 

integraatiohankkeeseen. Suomessa euron käyttöönotto synnytti laajan poliittisen 

keskustelun, jonka perimmäisenä kysymyksenä yksinkertaistaen oli se, mikä oli 

metsäteollisuuden sekä maataloutta harjoittavien ja sen piirissä toimivien tahojen intressien 



 

merkitys suhteessa muun teollisuuden intresseihin – luonnollisesti kysymykseen kytkeytyi 

välillisesti myös valtiotalouden näkökulma talouskasvusta. Euroopan integraatiohankkeen 

seurauksena syntyi lopulta Euroopan unioni ja eurorahayksikkö. Yhteisellä rahalla sekä 

laajemmalla yhteenliittymällä pystyttiin luomaan jäsenien välille niin vahva side, ettei 

yhteistyöstä voinut helposti irrottautua. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jäsenmaat eivät 

voineet valita vain jäsenmaalle parhaita osia. 

 

Raha- ja valuuttajärjestelmien muutosten pääasiasiallisina vaikuttimina olivat 

ulkomaankauppaan ja luotonsaantiin liittyneet syyt sekä näitä muutoksia edistivät ne tahot, 

keillä oli suora intressiyhteys asiassa. Erityisesti aina Bretton Woods -järjestelmään 

liittymiseen asti luotonsaannilla oli todella suuri painoarvo, mutta jo 1925 rahalain 

muutoksen yhteydessä painotettiin ulkomaankaupan tärkeyttä ja lopulta 

eurovaluuttajärjestelmään liittymisen osalta ulkomaankauppa oli yksi tärkeimmistä 

perusteista valuuttajärjestelmään liittymisessä. Tosin ennen vuotta 1925 rahajärjestelmän 

muutoksissa tuli huomioida emämaan suhtautuminen muutokseen, joten oletettavasti 

muutoksissa voitiin yksinkertaisesti ottaa huomioon ainoastaan välttämättömät seikat, eikä 

esimerkiksi ulkomaankauppaa koskeville seikoille voitu antaa merkittävää painoarvoa. 

Voidaan myös selvästi todeta, että kaikki raha- ja valuuttajärjestelmien muutokset olivat 

seurausta kansainvälisiä muutoksesta – mukaan lukien vuoden 1962 rahalain uudistus, 

vaikka kysymys ei ollut suoranaisesti raha- tai valuuttajärjestelmän uudistuksesta, ainakaan 

laajasti ymmärrettynä. 

 

Toinen merkittävä tekijä rahan sääntelyn muutoksissa ovat olleet erilaiset taloudelliset ilmiöt 

ja kriisit, jotka ovat vaikuttaneet raha- ja valuuttajärjestelmiin. Lähtökohtaisesti myös nämä 

ilmiöt ja kriisit olivat tutkimuksen ajallisen viitekehyksen puitteissa kansainvälisiä. Sotien 

aikana setelirahoituksella rahoitettiin sodankäyntiä, minkä synnyttämä inflaatiovaikutus 

muistettiin vielä eurovaluuttajärjestelmää säädettäessä. Kuten Klaus Waris lausui 

tutkimuksessaan ””[i]nter arma silente leges” – aseiden puhuessa lait vaikenevat, rahalait 

ensimmäisten joukossa” 1016. Sota-aikana rahalainsäädäntöä venytettiin tilanteen vaatimalla 

tavalla. 

 
1016 Waris 1977 s. 49. 
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Setelirahoituksella ja sotakorvauksilla oli kansainvälisesti vaikutusta inflaatioon, jota 

pyrittiin torjumaan erinäisin keinoin. Sota-ajalla ja inflaatiolla oli suora vaikutus 

rahalainsäädäntöön. Metallirahakappaleiden lyöntimateriaaleja ja rahakappaleiden kokoa 

jouduttiin useasti muuttamaan, jotta rahakappaleiden substanssiarvo ei nousisi yli 

rahakappaleen nimellisarvon, mikä olisi epäilemättä vaikuttanut siihen, että rahakappaleet 

olisivat kadonneet liikkeestä, kuten kävi ensimmäisen maailmansodan aikana. Tuolloin 

rahan puutetta pyrittiin hoitamaan myös laskemalla liikkeelle nimellisarvosta pieniä 

seteleitä, joka lopulta osoittautui huonoksi ratkaisuksi – setelien käyttöikä oli metallirahaa 

huomattavasti lyhyempi, mikä aiheutti lopulta enemmän kustannuksia. 

 

Kolmas sääntelyn muutoksiin vaikuttanut syy oli fiskaaliset intressit. Hallinnon 

lähtökohtainen tahtotila ei ollut laskea liikkeelle koko rahan määrää metallirahana. Taustalla 

vaikuttivat pääsääntöisesti kustannukselliset syyt – kustannussyiden juuret saattoivat olla 

yhteydessä budjettiin liittyviin syihin tai kustannussäästön tavoitteluun. Joka tapauksessa 

seteliraha – ja sen tuottama seigniorage-tulo – oli hyvä esimerkki siitä, että fiskaalisilla 

intresseillä oli merkitystä rahan sääntelyssä. Vain osa liikkeelle lasketusta setelirahasta oli 

katettu metallilla tai muulla lain edellyttämällä tavalla – aluksi osakatejärjestelmänä ja sitten 

kontingenttijärjestelmänä. Fiskaaliset intressit näkyivät myös metallirahan 

lyöntimateriaalien valinnassa, jolloin ei ensisijaisesti valittu sellaista rahan lyöntimateriaalia, 

jolla olisi parhaiten turvattu rahan nimellisarvo1017, pois lukien metallikantaisten 

rahajärjestelmien päärahat. Sen sijaan yleensä valittiin halvempi lyöntimateriaali, vaikka 

säännöksen nojalla olisi ollut mahdollisuus valita taloudelliselta arvoltaan parempi metalli. 

Sama suuntaus jatkui myös myöhemmin, jolloin esitöissä lausuttiin, että rahametallin koolla 

oli vaikutusta rahankuljetuskustannuksiin1018. Näin ollen on perusteltua katsoa, että läpi 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen rahan lyöntikustannukset tai muut välilliset 

kustannukset sekä mahdolliset tulot eivät olleet merkityksettömiä tekijöitä, kun 

rahakappaleista säädettiin. Näitä rahakappaleisiin kohdistuvia muutoksia perusteltiin usein 

taloustieteen rahateorioilla tai ne vaikuttivat välillisesti muutoksen taustalla. 

 
1017 Toisaalta ei ollut mitään syytä rahan nimellisarvon turvaamiseksi enää sen jälkeen kuin rahateoreettinen 
ajattelu ei antanut arvoa rahan lyöntimateriaalille. 
1018 Metallirahatoimikunnan mietintö 24:1985 s. 43–48. 



 

 

Neljänneksi rahan sääntelyyn vaikuttivat monet käytännön syyt. Nimellisarvoinen 

rahajärjestelmä edellytti, että rahasta ja rahakappaleiden nimellisarvoista säädettiin – tämä 

voidaan nähdä valtiorahateoreettiseksi lähestymistavaksi, jonka mukaan rahasta tuli 

oikeudellisesti rahaa säädöksellä. Nimellisarvoinen rahajärjestelmä (luottamus) edellytti, 

että rahakappaleille säädettiin yhtenevät ominaisuudet seuraavasti: i) miten paljon metallia 

rahakappale sisälsi (merkitystä oikeustieteellisen metallismin aikakaudella), ii) mistä 

materiaalista rahakappale tuli lyöttää ja iii) mistä arvosta (nimellisarvo) rahakappale tuli 

vastaanottaa. Sama koski myös setelirahaa, mikä edellytti vastaavia yhtenäisiä säännöksiä ja 

nimenomaisen rahamonopolioikeuden osoittamisen, jottei kuka tahansa voinut painaa rahaa. 

Kyse oli viime kädessä siitä, että säädöksillä pyrittiin turvaamaan yleisön luottamus 

rahakappaleiden yhdenmukaisuuteen ja aitouteen säätämällä rahakappaleiden 

ominaisuuksista – rahakappaleiden vastaanottaja tiesi ja luotti rahakappaleen sisältävän 

säädöksen mukaiset ominaisuudet. Viime kädessä kysymys oli siitä, että maksun 

vastaanottaja tiesi ja luotti siihen, että tulevaisuudessa joku muu taho luotti rahan käypyyteen 

ja mahdollisesti sen vastaanottovelvollisuuteen siten, että maksun vastaanottaja voi käyttää 

rahakappaletta maksuvälineenä tulevaisuudessa. 

 

Tosin yksin nimellisarvon ja rahakappaleiden ominaisuuksista säätäminen ei riittänyt. 

Tehokasta vaihdantaa ei olisi voitu turvata, mikäli maksun vastaanottaja sai vapaasti valita, 

mistä arvosta hän lopulta vastaanotti rahakappaleen (nimellisarvosta riippumatta) tai olisiko 

hän mieluummin vastaanottanut päärahaa kuin vaihtorahaa1019. Vielä haasteellisemmaksi 

tilanne muuttui paperirahajärjestelmässä. Miksi maksun vastaanottaja olisi vastaanottanut 

rahakappaleen, jonka (nimellis-)arvo ei perustunut metalliin tai vaihtorahojen osalta 

rahametalliin, joka turvasi vain heikosti rahakappaleen nimellisarvon? Näiden haasteiden 

poistamiseksi ja/tai torjumiseksi jotkin rahakappaleet säädettiin laillisiksi maksuvälineiksi. 

Kaikki metallirahat (pää- ja vaihtorahat) ovat olleet laillisen maksuvälineen asemassa koko 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen puitteissa. Näiden rahojen laillisen maksuvälineen 

status on ollut rajoittamaton tai rajoitettu. 

 

 
1019 Pää- ja vaihtorahan nimellisarvon turvaaminen rahakappaleen substanssiarvolla poikkesi toisistaan 
metallikantaisessa rahajärjestelmässä. 
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Lopulta, kun keskuspankkirahan käyttö väheni ja vaihdannassa siirryttiin 1990-luvulla 

käyttämään pankkirahaa, vaikutti tämä myös rahan sääntelyyn. Ensinnäkin 

keskuspankkirahaa koskevia säädösmuutoksia laadittiin vähemmän ja rahan sääntely ei enää 

ollut niin kattavaa, erityisesti kun rahasta ryhdyttiin säätämään EU:n tasolla. Toisaalta 

pankkirahan sääntely muutti rahan sääntelyä yleisemminkin. Säädöksissä ei esimerkiksi 

säädetty pankkirahasta samalla tavoin kuin aiemmin keskuspankkirahasta. Pankkirahan 

sääntely oli välillistä ja kohdistui nimenomaisesti pankkeihin ja maksujärjestelmiin. 

Esimerkiksi 1990-luvun pankkikriisin seurauksena Suomessa säädettiin rajoittamattomasta 

talletussuojasta, jolla turvattiin yleisön pankkitalletuksia. Pankkikriisin seurauksena 

syntyneestä ratkaisusta tuli lopulta pysyvä, vaikka talletussuojan enimmäismäärää sittemmin 

muutettiin useamman kerran.  

 

Pankkeihin, talletussuojaan ja maksujärjestelmiin kohdistuvilla säädöksillä on oleellinen 

merkitys rahajärjestelmän toimivuuden kannalta. Pankeista on tullut niin merkittävä osa 

yhteiskunnallista rahajärjestelmää, että niiden toiminnan turvaaminen on välttämätöntä. 

Mikäli luottamus pankkeja, pankkitalletusten pysyvyyttä tai maksujärjestelmiä kohtaan 

horjuisi, olisi tällä oletettavasti merkittävää haittaa taloudelle – ainakin hetkellisesti, ilmiöstä 

riippuen. Tämän vuoksi katson, että pankkirahan ympärillä toimivien järjestelmien ja 

instanssien sääntelyn perimmäinen tavoite on ollut vastaava kuin varsinaisen 

keskuspankkirahan ja setelikatesäännösten säätämisessä eli taloudellisen vaihdannan ja 

luottamuksen turvaaminen. 

 

Rahaa ja rahakappaleita voidaan pitää taloustieteen hengentuotteena ja vaikuttaa siltä, että 

rahasäädöksiä koskevat muutokset usein oikeutettiin taloustieteen teorioilla. Argumentin 

perusteeksi valittiin tavoitteen ajamiseksi sopivin taloustieteen teoria. On kuitenkin 

mielenkiintoista havaita, että suurimmat poliittiset ja yhteiskunnalliset keskustelut 

rahajärjestelmien muutosten yhteydessä nousivat siitä valuuttakurssista, jolla muutos oli 

tarkoitus panna täytäntöön. Valuuttakurssin muutoksen vaikutus ulkomaankauppaan ja 

talouteen yleisesti oli tosin niin selvä, että tähän keskusteluun oli helppo osallistua. Voitiin 

helposti esittää väitteitä ja mielipiteitä siitä, kenen asemaan tai keneen ylipäätään muutoksen 

tuli vaikuttaa. Näiden väitteiden ja mielipiteiden takana oli erinäisiä ideologioita ja 

arvovalintoja. 



 

 

Valuuttakursseja koskevan keskustelun rinnalla voidaan havaita, että rahasäädösten 

muutosten yhteydessä ei oikeastaan koskaan oltu laajasti kiinnostuneita siitä, mitä rahalla 

juridisesta näkökulmasta tarkoitettiin eli mikä on niin sanotusti rahaa. Säädösmuutoksia 

tyypillisesti valmisteltiin Suomen Pankin toimesta ja mahdollisissa komiteoissa tai 

toimikunnissa. Lisäksi komitean ja toimikunnan jäsenistöissä oli tavanomaisesti erityisen 

vahva pankkisektorin ja elinkeinoelämän edustus. Säädösten valmistelussa keskityttiin 

pääsääntöisesti laajempaa keskustelua rahaoloista ja valtavirtaiset teoriat ja taloustieteelliset 

käsitykset otettiin ikään kuin annettuna, eikä pohdittu sitä, mitä rahalla juridisesti 

tarkoitettiin. Näin ollen säädösten rahakappaleet heijastivat taloustieteen valtavirtaista 

ymmärrystä rahasta, mutta myös vaihdannan muutosta. Uudet kaupankäyntitavat vaativat 

uusia maksutapoja, joilla lopulta oli vaikutusta rahainstrumentteihin (ks. luku 7.2). 

Taloustieteen rahakäsityksen voidaan taas nähdä heijastavan taloustieteen oppihistoriallista 

näkemystä rahasta, mikä ei tosin koskaan ole ollut irrallinen yhteiskunnallisista vaikutteista. 

 

7.2 Oikeudellisen rahan muutos ja muutoksen syyt 

 

Oikeudellinen käsitys rahasta muuttui varsin hitaasti. Tutkimuksen mukaan oikeudellisen 

rahan muutos voi perustua lainsäädännön muutokseen, oikeuskäytäntöön ja/tai 

vakiintuneeseen oikeustieteelliseen tulkintaan. Merkittävimmät muutokset oikeudellisesta 

rahakäsitteestä ovat olleet kiinteästi yhteydessä maksutapojen tai -välineiden muutoksiin. 

Näin ollen oikeudellisen rahakäsitteen muutokset voidaan paikantaa kolmeen vaiheeseen: i) 

setelirahan oikeudellisen aseman muutos, ii) pankkirahan nousu ja iii) pankkirahan 

läpimurto. Rahaan ja rahakappaleisiin on kohdistunut myös muita muutoksia, mutta näillä 

ei ole ollut vaikutusta rahan tulkintaan oikeudellisena maksuvälineenä (rahakäsite). 

 

Tutkimuksen ajallisen viitekehyksen alussa (autonomian aikana) oikeudellisen rahan 

tulkinnan perustan loi vallalla ollut oikeustieteen metallistinen rahadoktriini, lähes 

ortodoksisen autometallistinen näkemys. Rahajärjestelmän päärahaa (hopea- tai kultaraha) 

pidettiin vain varsinaisena rahana. Tosin kaikki metallirahat säädettiin lailliseksi 

maksuvälineeksi kyseisenä aikana. Rahakappaleen nimellisarvo osoitti sen arvon, josta 

rahakappale tuli vastaanottaa maksusuorituksessa. Rahakappaleen normatiivinen asiantila 
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laillisena maksuvälineenä tarkoitti rahan vastaanottovelvollisuutta, elleivät osapuolet olleet 

sopineet muusta maksutavasta tai -välineestä. Osin tämän perusteella oikeustieteessä 

laajennettiin käsitystä varsinaisesta rahasta ja oikeudessa varsinaisena rahana pidettiin 

metallirahoja (kova raha)1020. Setelirahoja, vaikka niiden arvo oli turvattu osittain päärahalla 

tai päärahan metallilla, ei tulkittu varsinaisesti rahaksi, vaan edustavaksi rahaksi 

(rahasijakkeeksi). Koska setelirahoja kuitenkin käytettiin tosiasiallisesti vaihdannassa, olisi 

ollut ongelmallista tulkita, etteivät setelirahat sisältyisi lainkaan rahakäsitteeseen – ainakin 

maksuvälifunktiossa. Tämän vuoksi puollan tulkintaa, että klassisen jalometallirahan 

aikakaudella setelirahat kuuluivat laajaan rahakäsitteeseen1021. 

 

Oikeudellisen rahakäsitteen ensimmäinen suuri muutos tapahtui vuoden 1925 rahalain 

nojalla, kun setelirahasta säädettiin laillinen maksuväline. Muutoksen taustalla vaikutti tarve 

turvata taloudellinen vaihdanta, kun kultavakuuskantaisessa rahajärjestelmässä kultarahaa ei 

varsinaisesti laskettu vaihdannan välineeksi. Vielä esiintyi tulkintaepäselvyyttä siitä, oliko 

seteliraha kultarahan rahasijake (edustavaa rahaa) vai itsenäinen maksuväline, mutta joka 

tapauksessa oli selvää, että seteliraha tuli vastaanottaa (vastaanottovelvollisuus) 

maksusuorituksessa, ellei toisesta maksuvälineestä tai maksutavasta ollut nimenomaisesti 

sovittu. Tulkintaepäselvyys kytkeytyi siihen, mitä rahateoriaa oikeustieteessä sovellettiin – 

oikeustieteen metallistinen rahadoktriini oli juurtunut syvälle oikeustieteen sekä oikeuden 

traditioon. Lähtökohtaisesti setelirahasta tuli säädösmuutoksella itsenäinen maksuväline, 

jonka arvo oli sidottu kultaan. Tämä sidonnaisuus tosin kesti vain vuoteen 1931 asti. 

Setelirahan muutoksen taustalla vaikuttivat käytännön syiden ja tavoitteiden lisäksi myös 

taloustieteellisen rahateorian muutos. Valtavirtaistuneen taloustieteellisen rahateorian 

mukaan painoarvoa annettiin rahan käytettävyydelle ja kannattavuudelle, eikä enää 

metallismin mukaiselle rahadoktriinille, jonka mukaan päärahakappaleen metallille annettiin 

 
1020 Tulkintaa voidaan osin kritisoida, koska vaihtorahat lyötettiin käytännössä aina sellaisesta rahametallista, 
joka turvasi vaihtorahan nimellisarvon huonommin kuin päärahan nimellisarvon. Näin ollen voitaisiin tulkita, 
että oikeustieteellisen metallismin traditioon tukeutuvan rahadoktriinin ydin vesitettiin, kun kaikki 
metallirahat säädettiin lailliseksi maksuvälineeksi. Kuitenkin vaihtorahojen osalta oli säädetty poikkeus, että 
niitä ei tullut vastaanottaa rajoituksetta ja tulkittiin, että metalliset vaihtorahat olivat vaihdettavissa 
päärahaan, mikä lopulta aiheutti vain pienen taloudellisen riskin siitä, että vaihtorahan nimellisarvo oli 
heikommin turvattu vaihtorahan osalta, jos riskiä oli aidosti olemassa. Ks. esim. Wrede 1946 s. 43. 
1021 Laajalla rahakäsitteellä viitataan rahakäsitteen laajentavaan (analogiseen) tulkintaan ja sellaisiin 
instrumentteihin, joita maksusuorituksissa tosiasiallisesti käytettiin ja ne pääsääntöisesti maksusuorituksessa 
vastaanotettiin. Laajan rahakäsitteen mukaiset instrumentit ja/tai maksuvälineet eivät kuitenkaan olleet 
lainsäädännössä säädetty lailliseksi maksuvälineeksi tai niihin ei välttämättä liittynyt muuta juridista 
vastaanottovelvollisuutta. 



 

painoarvoa1022. Näin ollen oltiin siirtymässä kohti valtiorahateorian mukaista ajattelua, 

vaikka vielä metallisidonnaisuutta ei ollut luovuttu. 

 

Vasta rahalain kokonaisuudistuksessa vuonna 1962 poistettiin rahalaista 

kultavakuuskantaista rahajärjestelmää koskevat säännökset, vaikka siitä oli luovuttu yli 30 

vuotta aiemmin. Rahalain uudistuksella ei ollut välitöntä vaikutusta rahaan oikeudellisena 

maksuvälineenä, mutta oikeudellinen rahakäsite muuttui. Seteliraha säädettiin päärahaksi ja 

näin ollen tulkintaepäselvyys oli poistunut, ja nyt viimeistään seteliraha oli itsenäinen 

maksuväline. Uudella rahalailla astui voimaan myös Suomeen uusi rahayksikkö. 

Rahayksikön nimi oli sama kuin aiemmin (markka), mutta sen arvo oli satakertainen 

aiempaan verrattuna. Rahakäsitteen kovaa ydintä tämä uudistus ei muuttanut, ellei 

rahayksikön muutosta voida lukea sellaiseksi. Muutoksessa on havaittava aiempaa suurempi 

merkitys valtiorahateorian mukaisesta suuntauksesta, vaikka vielä oli jäljellä kevyt kytkentä 

metalliin Yhdysvaltain dollarin välityksellä.  

 

Valuuttajärjestelmien piirissä tapahtuneet yhteistyöt tai kansainväliset sopimukset eivät 

lähtökohtaisesti kohdistaneet huomiotaan kansallisiin vaihdannan välineisiin. Vuosina 1865, 

1878 ja 1926 tapahtuneet rahajärjestelmien muutokset olivat lähtöisiä kauppakumppanien 

käyttöönottamista järjestelmistä, mutta ne eivät perustuneet laajempaan yhteistyöhön siten 

kuin valuuttayhteistyö myöhemmin ymmärrettiin. Valuuttajärjestelmän yhteistyön perusta 

kuitenkin muuttui Bretton Woods -järjestelmän kaatumisen jälkeen Euroopassa käynnissä 

olleen integraatiokehityksen seurauksena. Sen puitteissa luotiin yhteinen raha yhteistyön 

osapuolille. Lopulta Suomi liittyi tähän yhteistyöhön ja otti käyttöön eurorahan. Vastaavaan 

tapaan kuin uuden markan käyttöönotossa, ei muutoksella ollut vaikutusta rahakäsitteen 

kovaan ytimeen tai muiltakaan osin oikeudelliseen näkemykseen rahasta, mutta jälleen 

taustalla vaikutti valtavirtaistuva taloustieteellinen näkemys rahasta/valuutasta – 

optimaalisen valuutta alueen teoria. 

 

Oikeudellinen käsitys rahasta oli kuitenkin muuttumassa ja osin jo muuttunutkin ennen 

euron käyttöönottoa. Muutoksen alkusysäykseksi voidaan katsoa Postisiirtoliikkeen 

 
1022 Ks. Korpisaari 1923 s. 116–117 ja Korpisaari 1926 s. 228–229. 
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käyttöönotto vuonna 1939, minkä seurauksena monet muut pankit ottivat käyttöön omia 

siirtojärjestelmiä ja sittemmin siirtojärjestelmät solmivat kattavan yhteistyön, joka laajensi 

pankkirahan käypyyttä merkittävästi. Voidaan katsoa, että pankkirahan likviditeetin nousu 

siirtojärjestelmien myötä oli aiheuttanut sen, että oikeudellisesti voitiin ryhtyä tulkitsemaan, 

että pankkiraha oli laajan rahakäsitteen mukaista rahaa toisen maailmansodan jälkeisinä 

vuosina. Erityisesti elinkeinoelämän sopimuksissa oli vakiintuneena käytäntönä, että 

tilisiirtoja käytettiin maksusuorituksissa. Laajemmin pankkirahan nousu alkoi näkyä 

oikeudellisessa rahakäsitteessä vuodesta 1965 alkaen, jolloin pankkien toimesta ryhdyttiin 

tarjoamaan palkka pankkiin -järjestelmän mukaista palvelua laajemmin yleisölle – niin 

työnantajille kuin yksityishenkilöillekin. Tästä ajanhetkestä lukien povattiin, että pankkiraha 

tulee syrjäyttämään keskuspankkirahan maksuvälineenä – vastaavia kommentteja oli toki 

esitetty ensimmäisen kerran jo 1900-luvun alkupuolella. Lisäksi 1970-luvulta alkaen 

luottokortit alkoivat yleistyä Suomessa, mikä loi pankkirahalle aiempaa paremman 

likviditeetin. 

 

Pankkirahan likviditeetin kasvu näkyi myös oikeudellisen rahan tulkinnan muutoksena ja 

sen tutkimuksellisen painoarvon lisääntymisenä. Tauno Vesanen oli ensimmäinen 

oikeustieteilijä, joka toi kansalliseen oikeudellisen rahan tutkimukseen mukaan 

kansainvälisiä rahateorioita. Vesanen on ensimmäisenä tehnyt laajemman tutkimuksen1023, 

jossa hän on viitannut Mannin ja Nussbaumin tutkimuksiin1024 sekä niiden perustana 

olleisiin taloustieteellisiin teorioihin: valtiorahateoriaan (chartalismi1025) ja 

yhteiskuntateoriaan. On kuitenkin huomattava, että käytännön taloudellinen toiminta oli 

osoittanut, ettei valtiorahateorian mukainen näkemys rahasta ollut yhtenevä kansallisen 

oikeustieteellisen näkemyksen kanssa. Näin ollen, vaikka Postisiirtoliikkeen käyttöönoton 

jälkeen valtio hyväksyi verojen maksusuoritukset postisiirtotilille, ei Postisiirtoliikkeen 

piirissä olleita varoja pidetty oikeudellisesti varsinaisena rahana tai rahana edes 

 
1023 Oikeudellisen rahakäsitteen tai rahan tutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Rahaan alettiin ajoittain 
kiinnittää huomiota 1940-luvulta alkaen, mutta 1970-luvulta lähtien rahan oikeudellinen tutkimus kasvoi. 
Rahan tutkimuksella viitataan yksittäisiin artikkeleihin tai muuhun tutkimukseen, jossa sivuttiin rahateemaa, 
kuten pankkeja koskevaan tutkimukseen. Tämä osoittaa sen, että Suomessa on ollut varsin vähän 
epäselvyyttä siitä, mitä rahalla oikeudellisessa kontekstissa tarkoitettiin. 
1024 F.A Mannia pidetään ensimmäisenä systemaattisena (Englannin) oikeudellisen rahan tutkijana ja 
vastaavasti Arthur Nussbaumin tutkimustyöt ovat kohdistuneet oikeudellisen rahan tutkimukseen ja myös 
häntä pidetään merkittävänä (Saksa/Yhdysvallat) oikeudellisen rahan tutkijana. 
1025 Vesanen käyttää chartalismista termiä nominalismi, jota hän täsmentää monetääriseksi doktriiniksi. Ks. 
Vesanen 1973a s. 45–46. 



 

maksuvälinefunktion näkökulmasta. Pankkiraha nousi hiljalleen kohti käypää rahaa ja 

laajan rahakäsitteen mukaiseksi oikeudelliseksi maksuvälineeksi. Voidaankin katsoa, ettei 

valtiorahateorian mukainen valtion maksusuorituksen hyväksyminen tehnyt 

maksuvälineestä oikeudellisessa mielessä rahaa. Vastaavasti oikeustieteellinen 

valtiorahateoria kykeni selittämään oikeudellista rahaa vain siihen asti, kun käytössä oli 

tavanomaisia maksuvälineitä (rahakappaleita). 

 

1980-luvun lopussa Kuusimaan tutkielmassa oikeudellista rahaa lähestyttiin 

yhteiskuntateorian mukaan tai siihen pohjautuvan funktionaalisen lähestymistavan mukaan. 

Tutkielmassa Kuusimaa operoi käyvän rahan käsitteen kautta. Kuusimaa lausui 

tutkimuksessaan, että rahan perimmäisenä tarkoituksena oli toimia ostovoiman todisteena ja 

näin ollen, mikäli rahainstrumentti voitiin nopeasti muuntaa keskuspankkirahaksi, ei ollut 

estettä sille, miksi maksuvälinettä ei voisi lukea oikeudelliseen rahakäsitteeseen. Kuusimaa 

korosti vielä, että rahan (ostovoiman) ilmenemismuodolla ei ollut merkitystä. Kuusimaan 

näkemys lähti jokseenkin pidemmälle kuin aiemmin ja aikakaudella yleisesti oli totuttu. Hän 

ei selvästi antanut painoarvoa talletuksen taloudelliselle riskille, joka ironista kyllä, 

tilanteena realisoitui vain muutamien vuosien kuluttua. Kuusimaa ei kuitenkaan varsinaisesti 

laajentanut pankkirahan tulkintaa suppeaan rahakäsitteeseen kuuluvaksi oikeudelliseksi 

maksuvälineeksi, joten vaikka hänen tulkintansa oli osittain laajempi, se ei varsinaisesti 

muuttanut aiempaa oikeudellista käsitystä rahasta – ainakaan merkittävästi. Kuusimaan 

tulkinta oletettavasti johtui siitä, että pankkirahaa käytettiin lähes ainoana maksuvälineenä 

elinkeinoelämän maksusuorituksissa ja sen käyttö oli yleistynyt myös yksityishenkilöiden 

keskuudessa. Vaikka pankkiraha voitiin tulkita jo vuosikymmeniä aiemmin itsenäiseksi 

maksuvälineeksi, oli kysymys kuitenkin edustavasta rahasta eli kyseinen maksuväline edusti 

keskuspankkirahaa siihen liittyvineen erityisominaisuuksineen. 

 

1990-luvun pankkikriisi aiheutti välillisesti merkittäviä muutoksia oikeudelliseen 

käsitykseen rahasta. Ensinnäkin pankkiraha turvattiin uudella talletussuojarahastolla, joka 

muun muassa turvasi täysimääräisesti pankkitalletukset, mikäli ne (pankkiraha) olisi 

menetetty insolvenssimenettelyssä. Koulu katsoi jo hieman ennen talletussuojan 

käyttöönottoa, että pankkirahan erikoisasema perustui nimenomaisesti valtion antamaan 

takaukseen. Oli varsin selvää, että aiemmin pankkirahaan kytkeytynyt taloudellinen riski oli 
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nyt mennyttä aikaa ja pankkiraha turvattiin täyteen määrään asti. Toisekseen pankkikriisi 

ajoi pankit pakkotilanteeseen, jossa niiden tuli tehostaa toimintaansa, mikä taas edesauttoi 

pankkien liiketoiminnan kehittämistä siten, että lopulta pankkirahasta tuli entistä 

likvidimpää. Näin ollen oli syntynyt olosuhteet, joissa pankkirahan käytön oli otollista 

kasvaa. Pankkirahan likviditeetti ei tietenkään syntynyt tyhjästä, vaan taustalle tarvittiin 

tietoteknisiä ratkaisuja. Tekninen kehitys alkoi jo 1960-luvulla, mutta erityisesti 

tietotekninen kehitys oli 1980- ja 1990-luvun ilmiö. Tämä teknologinen kehitys loi pankeille 

mahdollisuuden kehittää pankkirahan likviditeettiä ja myöhemmin tietoliikenneyhteyksien 

kehittyminen loi jälleen uusia mahdollisuuksia.  

 

1990-luvun pankkirahan likviditeetin kasvu voidaan tulkita yhdeksi merkittävimmistä 

muutoksista oikeudellisen rahakäsitteen historiassa. Terämaan mukaan pankkiraha oli niin 

vakiintunut maksuväline vuonna 1998, että lähtökohtaisesti ilman perusteltua syytä 

pankkiraha tuli vastaanottaa (vastaanottovelvollisuus) maksusuorituksessa. Käytännössä 

tämä tulkinta, joka sittemmin vakiintui oikeuteemme, teki rahakappaleen laillisen 

maksuvälineen aseman osittain tyhjäksi. Vaikka sähköisen käteisen työryhmä lausui 1990-

luvun puolivälissä, että laillisen maksuvälineen oikeuspoliittinen tavoite oli murentunut 

sähköisten maksutapojen yleistyessä, voidaan esitetty tulkinta nähdä suppeaksi ja hyvin 

pistemäiseksi näkökulmaksi. Laillisen maksuvälineen tavoitteena oli viime kädessä turvata 

taloudellisen vaihdannan häiriötön toiminta koko tutkimuksen ajan siten, että vaihdannassa 

oli aina liikkeellä sellaista rahaa, joka tuli vastaanottaa (vastaanottovelvollisuus) 

maksusuorituksessa ilman eri sopimusta. Mikäli osapuolet olivat sopineet muusta kuin 

laillisen maksuvälineen käytöstä, oli selvää, että sopimuksen sisältöä tuli noudattaa tässä 

nimenomaisessa sopimussuhteessa. Mikäli taas pankkirahalla tehtävää maksusuorituksen 

vastaanottoa edellytettiin vakiintuneen tulkinnan nojalla, oli pankkiraha kuitenkin viime 

kädessä vaihdettavissa lailliseksi maksuvälineeksi. Pankkirahan vaihdettavuuden 

keskuspankkirahaan – ja lailliseksi maksuvälineeksi – voidaan katsoa turvanneen 

pankkirahan tosiasiallisen käypyyden markkinoilla, vaikka vain välillisesti. 

 

Vaikka pankkiraha sai välillisen oikeusvaikutuksen keskuspankkirahasta (laillinen 

maksuväline) ja talletussuoja poisti pankkirahaan liittyneen taloudellisen riskin, oli jo 

aiemmin tulkittu, että pankkiraha oli käypää rahaa. Näin ollen pankkirahan kytkeytyminen 



 

lailliseen maksuvälineeseen pankkirahaan sisältyvällä niin sanotulla 

takaisinmaksuvaatimuksella oli eräs ratkaisevista ominaisuuksista, jonka vuoksi pankkiraha 

katsottiin oikeudellisessa kontekstissa rahaksi oikeudellisena maksuvälineenä. Toinen 

merkittävä syy siihen, että pankkiraha tulkittiin oikeudelliseen rahakäsitteeseen, oli rahan 

käypyys eli laaja hyväksyttävyys, jonka sai aikaan teknologian luoma likviditeetti ja 

maksulaitosten käyttöönottamat pankki- ja luottokorttimaksuratkaisut. 

 

Pankkirahan läpimurto viimeistään 2010-luvulla, kun pankkiraha syrjäytti 

keskuspankkirahan maksuvälineenä, on tulkintani mukaan niin merkittävä tapahtuma, että 

se viimeistään aiheutti oikeudellisen rahakäsitteen muutoksen. Pankkirahan murros on ollut 

niin merkittävä muutos, ettei ole perusteetonta väittää, että nykyinen rahajärjestelmämme 

perustuu tosiasiallisesti pankkirahaan ja rahajärjestelmää voitaisiin kutsua 

keskuspankkirahakantaiseksi rahajärjestelmäksi. Kun tilannetta vertaa kultavakuuskantaan, 

on/oli tilanne lähes identtinen. Kultaa ei käytännössä laskettu liikkeelle ja maksut suoritettiin 

metallisilla vaihtorahoilla ja setelirahoilla. Nykyään keskuspankkirahaa ei ole juurikaan 

liikkeellä ja maksut suoritetaan pankkirahalla.  

 

Ennen pankkirahan läpimurtoa rahakäsitettä voitiin pitkään rakentaa niin sanotun laajan ja 

suppean rahakäsitteen tulkintaan. Suppealla rahakäsitteellä käytännössä tarkoitettiin laillista 

maksuvälinettä. Laajalla rahakäsitteellä tarkoitettiin sellaisia maksuvälineitä, joita 

tosiasiallisesti käytettiin merkittävästi maksusuorituksissa ja niiden käyttöön ei 

oikeustieteessä liittynyt suoranaista epäselvyyttä, mutta oikeusjärjestelmä ei tunnustanut 

niitä suoraan rahaksi – rahakäsitteen ahtaimmassa merkityksessä1026. Kun oikeustieteessä 

vakiintui tulkinta siitä, että pankkiraha tuli vastaanottaa (vastaanottovelvollisuus) 

maksusuorituksessa, mikäli ei ollut perusteltua syytä kieltäytyä pankkirahalla tehtävästä 

maksusuorituksesta ja viimeistään 2010-luvulla pankkirahan aikaansaama 

keskuspankkirahan (laillinen maksuväline) syrjäytyminen, oli tehnyt (toistaiseksi) osittain 

 
1026 Koulu katsoi jo 1990-luvun alkupuolella, että seteliraha ja pankkiraha olivat olleet alunalkajaan 
oikeudelliselta konstruktioltaan samanlaisia instrumentteja. Koulun näkemyksen kanssa on helppoa olla yhtä 
mieltä tämän tutkimuksen valossa, mikäli katsotaan, että pankkiraha oli keskuspankkirahan sijake (edustavaa 
rahaa) kuten seteliraha oli metallirahan sijake (edustavaa rahaa). On huomattava, että 1990-luvun alussa 
pankkirahaa ei ollut turvattu talletussuojalla. Voidaan kuitenkin katsoa, että seteliraha ja pankkiraha olivat 
samankaltaisia instrumentteja oikeudelliselta konstruktiolta, mutta eivät täysin samanlaisia. Sen vuoksi, että 
seteliraha ja pankkirahan taloudellista ostovoimaa turvattiin hyvin eri suuruisilla vakuuksilla ja hyvin eri 
tavoin. Koulu 1992 s. 136–137. 
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tarpeettomaksi jaottelun suppean ja laajan rahakäsitteen välillä, koska markkinoilla ei ollut 

tarjolla muita kuin vastaanottovelvollisuuden omaavia maksuvälinettä. On tosin huomattava, 

että pankkiraha ei ollut, eikä ole tälläkään hetkellä laillinen maksuväline ja tiukasti lakia 

tulkiten pankkirahaa ei välttämättä voida lukea varsinaiseksi rahaksi. Tästä näkökulmasta 

rahainstrumentit voidaan edelleen jakaa laajaan ja suppeaan rahakäsitteeseen. Kuitenkin 

pankkirahaa analogisesti tulkiten ja pankkirahan oikeudellisia vaikutuksia verraten voidaan 

kiistatta katsoa, että pankkiraha on nykyään rahaa oikeudellisessa kontekstissa. 

 

Rahakäsitteen kovan ytimen voidaan tulkita myös muuttuneen pankkirahan yleistyttyä. 

Tyypillisesti voitiin tulkita, että rahakäsite piti sisällään vaatimuksen rahakappaleen 

disponoinnista. Kun pankkiraha alkoi yleistyä, voitiin tulkita, että disponoinnin tuli 

kohdistua rahakappaleen sijasta laajemmin rahan ostovoimaan (arvoon). Näin ollen 

Kuusimaan 1980-luvun lopulla esittämää tulkintaa maksuvälineen tehtävästä siirtää 

osapuolten välillä ostovoimaa koskevaa informaatiota, voidaan pitää pankkirahan 

aikakautena varsin perusteltuna. Tämä tulkinta vakiintui 1990-luvulla ja useassa 

oikeudellisessa tutkimuksessa lausuttiin, että raha on informaatiota. Tulkinnallisesti ei ole 

estettä sille, että kyseistä ehtoa sovellettaisiin läpi tutkimuksen ajallisen viitekehyksen, mutta 

ei voida pitää uskottavana (anakronismi), että esimerkiksi 1800-luvun lopulla olisi ajateltu, 

että vain ostovoiman disponointi olisi ollut riittävää. 

 

Yksinkertaistetusti tulkiten suorien lakimuutosten ja teknologisen kehityksen voidaan näin 

ollen nähdä vaikuttaneen oikeudellisen rahakäsitteen muutokseen. Tietenkin makrotason 

ilmiönä teknologian kehitys vaikutti myös vaihdantaan, kuten monesti tutkimuksissa tuotiin 

esiin. Oikeudellinen käsitys rahasta muuttui kuitenkin ensi kerran, kun setelirahasta 

säädettiin laillinen maksuväline. Tähän vaikuttivat eniten uudet rahakappaleet ja käytännön 

vaihdannan syyt, joita perusteltiin valtavirtaiseksi nousseella rahateorialla. Muutos oli 

kansainvälinen ja se oli eduksi valtiontaloudelle, muuta on syytä huomata, että muutosta 

ajettiin nimenomaisesti kansainvälisellä tasolla ja kullan vähentämistä vaihdannassa 

perusteltiin rahaolojen vakauteen liittyvillä argumenteilla. 

 



 

Pankkirahan synnyttämä oikeudellisen rahakäsityksen muutos oli kuitenkin muutoksena 

mutkikkaampi. Epäilemättä muutoksen tärkein syy oli se, että yleisö ryhtyi laajasti 

käyttämään pankkirahaa. Kuitenkaan pelkästään pankkirahan käytön mahdollisuus ei 

riittänyt pankkirahan yleistymiseen, vaan myös yleisöltä ja markkinoilta tarvittiin toimia 

siihen, että pankkiraha otettiin käyttöön. Lisäksi yhteiskunnan luottamuksen pankkirahaan 

tuli olla siten horjumatonta, ettei pankkirahalla tehdystä maksusuorituksesta vaadittu 

suurempaa summaa kuin keskuspankkirahalla tehtävästä maksusuorituksesta1027. 

 

Pankkirahan yleistymiseen vaikuttivat epäilemättä myös fiskaaliset intressit, erityisesti 

1940- ja 2000-luvuilla, kun harmaata taloutta pyrittiin torjumaan. Käytännössä tämä tarkoitti 

sitä, että rahavaroja pyrittiin erinäisin keinoin ohjaamaan pankkeihin. Mikäli rahalaitosten 

rahavarojen käyttöä suosittiin, oli selvää, että niitä myös pyrittiin ensisijaisesti käyttämään, 

mikäli niiden käyttöön liittyi etua1028. Oletettavasti 1990-luvun pankkikriisi myös nopeutti 

muutosta ja mahdollisesti ilman talletussuojaa1029 pankkirahan käyttö ei olisi koskaan 

levinnyt nykyiseen laajuuteensa – pidämme jopa pankkirahaa itsestäänselvyytenä. 

Muutoksen tärkeimpänä ajavana voimana voidaan katsoa olleen pankkien tavoite edistää 

pankkien liiketoimintaa (pankkitoimintaa). 1940-luvulla pankit käyttivät markkinoinnissa 

hyväkseen setelirahojen leikkauksen aiheuttamaa pelkoa markkinoilla, ja 1960-luvulla 

lanseerattu palkka pankkiin -järjestelmä pyrki ohjaamaan pankkiin lisää talletusvaroja. 

Pankkikriisi ajoi pankit etsimään pankille kustannustehokkaita tapoja liiketoiminnan 

 
1027 Koko tutkimuksen aikana edellä mainittua ilmiötä ei ole nostettu esiin aikalaisaineistossa tai 
myöhemmässä tutkimuksessa. Hieman vastaava ilmiö oli kuitenkin vallalla lähivuosikymmeninä, jolloin ei 
ollut tavatonta periä lisäveloitusta, mikäli maksusuoritus suoritettiin korttimaksuna. Tämän taustalla 
vaikuttivat korttiyhtiöiden perimät maksut. Koska poliittisena tavoitteena oli harmaan talouden torjuminen ja 
näin ollen sähköisiä maksutapoja pyrittiin edistäminen, säädettiin lakimuutos, jonka nojalla lisämaksua ei 
saanut enää periä. Ks. HE 115/2015 s. 14–15 ja laki maksupalvelulain muuttamisesta (898/2017) 46.2 §. 
1028 1940-luvulle sijoittuu merkittävä taloushistoriallinen tapahtuma, setelirahojen leikkaus. Setelirahojen 
leikkauksen ulkopuolelle jäivät muun muassa talletusvarat. Lisäksi kyseisenä aikana ja aikakauden jälkeen 
pankkitalletuksia suosittiin verotuksessa. 2000-luvulla taas pankkirahan käyttöä ja sähköistä maksamista 
pyrittiin edistämään muilla keinoin muun muassa säätämällä siitä, että palkat tuli suorittaa pankkirahalla, 
ellei ollut pakottavaa syytä käteismaksuun. Vaikka poliittiset keinot olivat erilaisia 1940- ja 2000-luvulla, oli 
selvää, että mikäli rahavaroja ohjattiin rahalaitoksiin ja niitä oli rahalaitoksissa, niin niitä pyrittiin 
ensisijaisesti käyttämään suoraan rahalaitoksesta. Tosin anonymiteetillä saattoi olla oma merkityksensä, 
mutta sen merkitys väheni 2000-luvulle tultaessa, kun henkilötietojen kerääminen arkipäiväistyi. On tietenkin 
totta, että 1940-luvulla maksujärjestelmät olivat vielä melko kehittymättömiä, mutta epäilemättä rahavarojen 
ohjaaminen rahalaitoksiin jo varhaisessa vaiheessa oli yksi merkittävä tekijä osana suurempaa 
tapahtumaketjua, jonka seurauksena pankkiraha yleistyi myöhemmin. 
1029 Kun talletussuojalle myöhemmin säädettiin enimmäismäärä, oikeustieteessä ei arvioitu, miten tämä 
vaikutti pankkirahaan oikeudellisesti. Oletettavasti on kuitenkin katsottava aikalaisaineistossa esitettyjen 
tulkintojen perusteella, että pankkiraha sisälsi vastaanottovelvollisuuden vain talletussuojan 
enimmäismäärään asti. Tulkinta ei olisi kuitenkaan ongelmaton käytännön syiden vuoksi, joten talletussuojan 
enimmäismäärän ei voida katsoa lopulta vaikuttaneen pankkirahan vastaanottovelvollisuuteen. 
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hoitamiseksi. Sekä palkka pankkiin -järjestelmää että pankkikorttien käyttöä pyrittiin 

ohjaamaan hinnoittelulla ja hinta-argumenteilla. On toki totta, että pankkirahan 

yleistymiselle teknologian kehittyminen oli välttämätön edellytys, mutta teknologia 

itsessään ei saanut muutosta aikaan, vaan se odotti innovatiivisten 

rahoitusmarkkinatoimijoiden panosta. Pankkien intressi on ollut selvä, koska mitä enemmän 

pankit hallinnoivat rahavaroja, sitä paremmin ne pystyivät harjoittamaan liiketoimintaansa 

ja sitä enemmän pankeilla oli yhteiskunnallista valtaa. 

 

Oikeudellisen käsityksen muutos rahasta maksuvälineenä on ollut varsin hidasta ja vähäistä. 

Onkin perusteltua kysyä, miksi oikeudellinen rahakäsite pysyi niin pitkiä aikoja 

muuttumattomana. Todennäköisesti tämä liittyi rahan perustavanlaatuiseen ominaisuuteen 

toimia maksu-/vaihtovälineenä. Ensinnäkin tutkimuksen ajallisen viitekehyksen 

alkuvuosikymmeninä ei ollut teknologista mahdollisuutta toteuttaa maksusuorituksia toisin 

kuin perinteisillä rahakappaleilla. Näin ollen tuolloin oikeudellisen rahakäsitteen muutokset 

kumpusivat suoraan lainsäädännöstä ja rahateoreettisten doktriinien muutoksista. Suorat 

lainsäännölliset rahakäsitteen muutokset olivat koko tutkimuksen ajallisen viitekehyksen 

puitteissa harvinaisia. Yhtenä suorana syynä tähän on oletettavasti se, ettei rahateorioilla 

ollut mahdollisuutta muuttua yhteiskunnassa, jossa oli vakaat rahaolot1030 ja jossa 

maksutavat olivat vakiintuneet ja samoin tekniset mahdollisuudet uusille innovaatioille 

olivat vähäisiä. Lisäksi poliittiset toimijat eivät olleet suoraan kiinnostuneita 

maksuvälineistä, vaan kiinnostus kohdistui pikemmin talous- ja vientipoliittisiin 

kysymyksiin. Lisäksi pankkirahan likviditeetin kasvu oletettavasti vastasi markkinoiden 

tarpeeseen maksuvälineiden ketterämmästä käytöstä. 

 

Voidaan katsoa, että oikeudellisen rahakäsitteen muuttumattomuuden taustalla on ollut se, 

että i) rahajärjestelmä on palvellut poliittisia (talous- ja vientipolitiikka) tarkoitusperiä, 

jolloin oikeudellista rahakäsitettä tai maksuvälineitä ei ole ollut tarpeen muuttaa kyseisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja ii) vaihdantatalouden muutos, joka voisi edellyttää 

vaihdantavälineen muutosta, on mahdollinen vasta makrotason muutoksen yhteydessä, 

kuten teknologisen muutoksen vaikutuksesta. 

 
1030 Vakailla rahaoloilla ei tarkoiteta absoluuttista rahaolojen vakautta, vaan yleistä vakautta suhteessa muihin 
merkittäviin kauppakumppaneihin. 



 

 

Kuten edellä on todettu, valtiorahateoriat eivät vastanneet oikeudellista todellisuutta, joten 

katson, etteivät ne myöskään sovellu kansallisesti oikeudellisen rahakäsitteen tulkintaan 

ainakaan tämän tutkimuksen tarkoittamalla tavalla. Myös yhteiskuntateoreettisen 

lähestymistavan mukaisen oikeudellisen rahakäsitteen tulkinnan on nähty sisältävän 

puutteita. Yhteiskuntateoreettinen lähestymistapa antaa merkittävän painoarvon 

maksuvälineen yleisyydelle ja näin ollen teoria ei huomioi muita oikeudellisia reunaehtoja, 

kuten verotuksellisia elementtejä tai rahayksikön mukaisuutta. Esimerkiksi pankkiraha on 

aina ollut nimellisarvoinen sijoitus, jonka vaihtosuhde keskuspankkirahaan oli ja on 1:1. 

Näin ollen pankkirahaa on voitu käyttää veroneutraalisti. Yhteiskuntateorian mukaan 

oikeudellisena rahana voitaisiin nykyään pitää kultarahaa, jonka hyväksyttävyys perustuu 

yleiseen ja laajaan käyttöön. Kuitenkaan oikeudellinen tulkinta ei voi perustua vain 

yleisyyteen, koska esimerkiksi kultarahan arvo suhteessa verotuksessa käytettävään 

laskuyksikköön (rahayksikkö) voi muuttua milloin tahansa. Näin ollen myöskään 

yhteiskuntateoreettinen lähestymistapa ei ole riittävä oikeudellisen rahakäsitteen tulkinnan 

perustana tämän tutkimuksen tarkoittamalla tavalla. Chartalistisessa, metallistisessa ja 

institutionaalisessa rahateoriassa tai näkemyksessä on pikemminkin kysymys siitä, mikä 

rahan perimmäinen olemus on, kuin siitä, mitä rahalla oikeudessa maksuvälineenä 

tarkoitetaan. 

 

Näin ollen rahaa oikeudellisena maksuvälineenä on pyrittävä lähestymään uudella tavalla. 

Kutsun tätä lähestymistapaa oikeustieteelliseksi rahateoriaksi. Tutkimuksen mukaan 

voidaan katsoa, että koko tutkimuksen ajallisen viitekehyksen puitteissa oikeudellinen 

rahakäsite täytti vähintään seuraavat kriteerit (niin sanottu rahakäsitteen kova ydin, 

oikeustieteellinen rahateoria): i) säädetyn rahayksikön mukainen maksuväline (fyysinen tai 

sähköinen), ii) rahayksikön mukainen numeerisesti esitettävä arvo (nimellisarvo), iii) 

maksuvälineen ostovoiman siirrettävyys, iv) yleinen hyväksyttävyys – laillinen maksuväline 

tai markkinoiden laajasti hyväksymä maksuväline – ja v) arvon juridinen pysyvyys 

(nimellisarvo). Edellä mainitusta huolimatta lähestymistavan mukaan ei ole oleellista se, 

onko oikeudellinen raha rahayksikön mukainen maksuväline, mutta sen arvon tulee olla 

kiinteästi sidottu rahayksikön arvoon. Näin ollen oikeustieteellinen rahateoria voitaisiin 

yleistää seuraavasti: 
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i) maksuvälineen arvon tulee olla kiinteästi sidottu oikeusjärjestelmän mukaiseen 

rahayksikköön; 

ii) maksuvälineellä tulee olla numeerisesti osoitettava arvo; 

iii) maksuvälineen arvon tulee olla disponoitavissa; ja  

iv) maksuvälineellä tulee olla laaja yleinen hyväksyttävyys/käypyys. 

 

7.3 Voiko virtuaalivaluutta olla rahaa oikeudellisessa kontekstissa? 

 

Oikeudessa rahaksi on totuttu tulkitsemaan lailliset maksuvälineet (suppea rahakäsite) ja 

käyvät maksuvälineet (laaja rahakäsite). Suppean rahakäsitteen mukaiset maksuvälineet 

ovat sisältäneet vastaanottovelvollisuuden, elleivät osapuolet ole asiasta toisin sopineet. 

Nykyaikana oikeudellisen rahakäsitteen jakaminen suppeaan ja laajaan rahakäsitteeseen on 

haastavaa sekä osin tarpeetonta, koska myös pankkirahan voidaan katsoa kuuluvan 

vastaanottovelvollisuuden alaiseksi maksuvälineeksi, ellei maksun vastaanottajalla ole 

eritystä perustetta kieltäytyä pankkirahalla tehtävästä maksusuorituksesta1031. Yleisesti 

tutkimuksen mukaan voidaan katsoa, että oikeudellinen raha – oikeustieteellisen rahateorian 

lähestymistavan mukaan – on pitänyt ja pitää sisällään vähintään neljä peruselementtiä, jotta 

maksuvälineellä suoritettu maksu on voitu lukea rahasuoritukseksi ja oikeaksi suoritukseksi 

ilman eri sopimusta (inter partes)1032. Kuten tunnettua, virtuaalivaluutan on arvioitu olevan 

tulevaisuudessa yleinen maksuväline, mikä herättää kysymyksen, voisiko virtuaalivaluutta 

olla rahaa oikeudellisessa kontekstissa nyt tai tulevaisuudessa? 

 

Taloustieteessä on suhtauduttu melko kriittisesti virtuaalivaluutan toimivuuteen vaihdon 

välineenä. Dong Hen mukaan virtuaalivaluutat eivät nauti samanlaista luottamusta kuin fiat-

raha, mikä aiheuttaa jo lähtökohtaisesti haasteen virtuaalivaluutan yleiseen käypyyteen1033. 

Takalan mukaan nykyiset sähköiset maksutavat tyydyttävät jo riittävällä tavalla 

markkinoiden tarpeen sähköisistä maksutavoista ja tämän vuoksi virtuaalivaluutoille ei olisi 

markkinoilla tarvetta1034. On myös lausuttu, että vakailla rahamarkkinoilla, jossa luottamus 

 
1031 Ks. yksityiskohtaisemmin luku 7.2. 
1032 i) Maksuvälineen arvon tulee olla kiinteästi sidottu oikeusjärjestelmän mukaiseen rahayksikköön, ii) 
maksuvälineellä tulee olla numeerisesti osoitettava arvo, iii) maksuvälineen arvon tulee olla disponoitavissa 
ja iv) maksuvälineellä tulee olla laaja yleinen hyväksyttävyys/käypyys. 
1033 He 2018 s. 14. 
1034 Takala 2015 s. 3. 



 

rahaan ja/tai maksujärjestelmiin on korkealla tasolla, eivät virtuaalivaluutat luo sellaista 

lisäarvoa, että ne tulisivat mullistamaan vaihdantaa1035. Toisaalta on esitetty tulkintoja, että 

virtuaalivaluutat voisivat toimia maksujärjestelmänä1036. 

 

Virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu on nähty yleisesti niiden haasteeksi. Esimerkiksi 

bitcoinin osalta arvonvaihtelun on lausuttu perustuvan sen rajoitettuun määrään ja yleisesti 

sen hinnan määräytymismekanismiin1037. Tämä on oletettavasti yksi syy, miksi bitcoin 

voitaisiin katsoa osapuolten välillä maksujärjestelmäksi, eikä vaihdantavälineeksi. Joka 

tapauksessa oikeudellisen rahakäsitteen näkökulmasta mielenkiintoiseksi kysymykseksi 

nousee sopimus- ja/tai velvoiteoikeudellinen ulottuvuus oikeasta suorituksesta sekä 

virtuaalivaluutalla suoritettavasta maksun vastaanottovelvollisuudesta1038. Rahan 

vastaanottovelvollisuutta koskevaa kysymystä tulisi lähestyä oikeustieteellisen rahateorian 

lähestymistavan mukaan. Tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että kansallisen rahayksikön 

ja rahalain mukainen maksuväline on ollut rahaa – tosin vielä ennen uutta markkaa (1963) 

on lausuttu, että varsinaista oikeudellista rahaa olivat metallirahat. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, etteikö muun laskentayksikön mukainen maksuväline voitaisi katsoa laajan 

rahakäsitteen mukaiseksi rahaksi, mikäli muut rahakäsitteelle asetetut vaatimukset 

täyttyisivät. Se, että virtuaalivaluutta voitaisiin lukea suppean rahakäsitteen mukaiseksi 

maksuvälineeksi edellyttää käytännössä lainsäädäntötoimia. Samalla tavalla on katsonut 

Elgebrant ruotsalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessaan ja hän lisäksi todennut, että 

virtuaalivaluutta tulee tuskin koskaan laillisen maksuvälineen asemaan1039. Elgebrant 

perustelee näkemystään sillä, että valtion intressissä on tuskin koskaan luopua sille annetusta 

rahapoliittisesta vallasta1040. On tosin huomautettava, että siitä on osin jo luovuttu 

pankkirahan seurauksena. 

 

Oikeustieteellisestä rahateoriasta johdettujen kriteerien mukaan maksuvälineen arvon 

numeerinen esittäminen ja arvon siirtäminen ovat virtuaalivaluutan osalta sen selvimpiä 

 
1035 Ks. Bullmann – Klemm – Pinna 2019 s. 47. 
1036 Ks. Spithoven 2019 s. 385. 
1037 Dell'Erba 2019 s. 12. 
1038 Taloustieteessä ollaan kiinnostuneita rahan likviditeetistä, joka vaikuttaa raha-aggregaatteihin, ja 
maksuvälineen rahan tehtävien täyttämisestä, kuten arvon säilyttämisestä. 
1039 Elgebrant 2016 s. 39–44 ja 119–120. 
1040 Ibid. 
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ominaisuuksia. Virtuaalivaluutat voidaan nimenomaisesti esittää numeerisena arvona ja 

kyseinen numeerinen arvo voidaan tehokkaasti siirtää maksun vastaanottajan omistukseen. 

Suurimmat epäselvyydet virtuaalivaluutan tulkitsemisessa oikeudellisen rahakäsitteeseen 

mukaiseksi maksuvälineeksi näyttäisivät liittyvän virtuaalivaluutan arvon pysyvyyteen ja 

siihen liittyvään taloudelliseen riskiin sekä virtuaalivaluutan yleiseen käypyyteen. 

Virtuaalivaluutan arvon säilyminen ja sen yleinen käypyys ovat välillisesti toisiinsa 

kietoutuneita tekijöitä. Virtuaalivaluutan arvon säilymisen vaikutuksia voidaan tarkastella 

virtuaalivaluutan kirjanpitomerkinnän omistajan näkökulmasta niin taloudellisen riskin kuin 

verovaikutusten kautta. Vaikka juridisesti maksuvälineen välittömillä verovaikutuksilla ei 

ole suoranaisesti merkitystä maksusuoritukseen, olisi ongelmallista puoltaa maksuvälineen 

tulkintaa rahakäsitteen mukaiseksi maksuvälineeksi, jos maksuvälineen käyttämisestä 

(luovutus) aiheutuu veroseuraamuksia. Virtuaalivaluutan markkina-arvon vaihtelu eri 

ajanhetkinä aiheuttaa sen, että maksusuorituksen tosiasiallinen taloudellinen vaikutus on eri 

ajanhetkinä erisuuruinen. Maksuvälineen ensisijaisena tarkoituksena on ollut vaihdannan 

helpottaminen likvidinä varallisuuseränä ja koska verojärjestelmä perustuu 

oikeusjärjestelmän rahayksikköön, on ongelmallista käyttää sellaista maksuvälinettä, jonka 

arvo suhteessa verojärjestelmän mukaiseen laskuyksikköön vaihtelee1041. 

 

Virtuaalivaluutan arvonvaihtelu suhteessa kansalliseen rahayksikköön voidaan vielä 

hyväksyä sopimusperusteisessa maksusuorituksessa, mutta oletettavasti yleinen käypyys 

edellyttäisi, ettei nimenomaista arvonvaihtelun riskiä ole. Lisäksi virtuaalivaluutan yleinen 

käypyys edellyttää sitä, että virtuaalivaluutta olisi vaadittaessa vaihdettavissa kansallisen 

rahayksikön mukaiseen maksuvälineeseen, samalla tavalla kuin pankkiraha voidaan 

muuntaa keskuspankkirahaksi vaadittaessa. Tämä edellytys ei ole juridisesti välttämätön, 

mutta mikäli virtuaalivaluuttaa ei voida vaihtaa kansallisen rahayksikön mukaiseen 

maksuvälineeseen, ei virtuaalivaluutalla ole välillistä vastaanottovelvollisuutta, mikä 

vähintään hidastaa maksuvälineen yleistymistä. Vaikka pankkiraha on ollut läpi tutkimuksen 

ajallisen viitekehyksen ajan vaadittaessa vaihdettavissa keskuspankkirahaan, on kuitenkin 

selvää, että kaikki henkilöt eivät ole voineet vaatia pankkirahaa maksettavaksi 

 
1041 Tässä tutkimuksessa ei ole perehdytty verojärjestelmän perusteisiin ja niihin syihin, joiden vuoksi 
verojärjestelmä perustuu oikeusjärjestelmän rahayksikköön. Mikäli sellaisen virtuaalivaluutan laskuyksikkö, 
jonka arvo vaihtelee vapaasti markkinoilla, halutaan syystä tai toisesta ottaa tehokkaasti 
maksuvälinekäyttöön, edellyttäisi se verojärjestelmän perusteiden laajempaa tutkimusta ja mahdollisesti 
uusien verosäännösten säätämistä. 



 

keskuspankkirahassa samanaikaisesti, koska vain osa pankkirahasta on niin sanotusti katettu 

keskuspankkirahalla tai vastaavilla varallisuuserillä. Tämä periaate on yksi 

pankkirahajärjestelmän peruselementeistä ja mahdollistaa pankin liiketoiminnan. 

Metallikantaisen rahajärjestelmän aikana setelirahaan kohdistui sama perusperiaate. Tosin 

setelirahan julkilausuttuna ideana oli säästää liikkeellä tarvittavaa metallin määrää. Tämä 

pankkirahaan (pankkisaamiseen) liittyvä taloudellinen riski poistettiin pankkikriisin aikana 

kokonaan ja sittemmin osittain talletussuojalla. 

 

Nykymuotoista virtuaalivaluuttaa ei kuitenkaan tarvitse suojata insolvenssimenettelyltä, 

koska markkinoiden hallinnoima virtuaalivaluuttamerkintä ei ole lähtökohtaisesti kenenkään 

muun osapuolen varallisuuteen laskettava varallisuuserä1042 toisin kuin pankkiraha on. 

Virtuaalivaluutta voi tosin lakata olemasta, mikäli virtuaalivaluutan mukaista verkkoa ei 

ylläpidetä kenenkään toimesta. Tosin mikäli virtuaalivaluutan mukaista verkkoa ei 

ylläpidettäisi, virtuaalivaluutta ei lakkaisi olemasta vaan merkintä säilyisi kyseisessä 

tietokannassa – tosin kysymys ei olisi hajautetusta järjestelmästä. Tämän vuoksi olisi 

tarpeen, että jokin valvontaorganisaatio toimisi yhtenä virtuaalivaluutan ylläpitäjänä 

(louhijana). Näin voitaisiin turvata se, etteivät virtuaalivaluutta ja virtuaalivaluutan mukaiset 

kirjanpitomerkinnät lakkaa missään vaiheessa olemasta ja niiden kirjanpitomerkinnät 

olisivat aina jossain turvattuna.  

 

Edellä mainitun mukaisesti on ilmeistä, että virtuaalivaluutan käypyyteen ja käytettävyyteen 

vaikuttaa suoraan se, säilyttääkö virtuaalivaluutta arvonsa suhteessa kansalliseen 

rahayksikköön. Näin ollen virtuaalivaluutan soveltuvuus sellaiseksi maksuvälineeksi, joka 

voitaisiin tulkita oikeudellisen rahakäsitteen mukaiseksi rahaksi, edellyttää kiinteää 

vaihtosuhdetta kansalliseen rahayksikköön. Koska virtuaalivaluutan arvonvaihtelun on 

nähty liittyvän muun muassa virtuaalivaluutan ominaisuuksiin (merkintöjen määrä) ja 

kaupankäyntitapaan, voidaan virtuaalivaluutan juridista olemusta pyrkiä tulkitsemaan 

 
1042 Virtuaalivaluutta poikkeaa varallisuuseränä kansallisen rahayksikön mukaisista rahavaroista ja 
pankkirahasta, kun asiaa tarkastellaan tutkimuksen ajallisessa viitekehyksessä. Voitaisiin puoltaa tulkintaa, 
että virtuaalivaluutassa olisi kysymys jonkinlaisesta digitaalisesta varallisuuserästä. Mikäli virtuaalivaluutalla 
on kuitenkin kohde-etuus, eli se esimerkiksi oikeuttaa tiettyyn määrään kultaa tai fiat-rahaa, olisi kyseessä 
pikemmin aiemman varallisuuserän uudesta esitystavasta. Jos kuitenkin kohde-etuuden määräysvallan 
saamiseen liittyy jonkinlainen riski esimerkiksi kohde-etuuden luovuttajan/vaihtajan insolvenssimenettelystä 
tai virtuaalivaluutta on vain nimellisesti sidottu kohde-etuutena toimivaan varallisuuserään, ei 
virtuaalivaluuttaa voida katsoa aiemman varallisuuserän uudeksi esitystavaksi. 
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Robert Mundellin optimaalisen valuutta-alueen teorian ehtojen mukaisesti – kysymys on 

kansallisen rahayksikön sisällä toimivasta ”valuutasta”. 

 

Virtuaalivaluutta voisi näin ollen täyttää enintään kaksi seuraavista ehdoista: i) kiinteä 

vaihtosuhde rahayksikön mukaiseen instrumenttiin, ii) vapaa vaihdettavuus ja/tai iii) 

rajoitettu virtuaalivaluutan määrä (kirjanpitomerkintä). Käytännössä kiinteää vaihtosuhdetta 

voidaan pitää välttämättömänä edellytyksenä sille, että virtuaalivaluutta voidaan katsoa 

oikeudellisen käsityksen mukaiseksi rahaksi. Tämä johtuu siitä vaatimuksesta, ettei 

virtuaalivaluutan omistaja voi joutua taloudellisesti huonompaan asemaan vastaanottaessaan 

maksusuorituksena virtuaalivaluuttaa keskuspankkirahan sijasta. Voidaan myös 

argumentoida, että sopimusperusteisesti osapuolet voivat sopia käytettävästä 

maksuvälineestä, jolloin edellä mainitulle arvonvaihtelun riskille ei tulisi antaa merkitystä. 

Toisaalta nimenomaisen virtuaalivaluutan ominaisuutena voisi olla sen jatkuva arvonnousu 

suhteessa kansalliseen rahayksikköön, ainakin teoreettisesti. Tällöin on kuitenkin 

oletettavaa, että virtuaalivaluutta tuskin tulee saavuttamaan sellaista yleistä asemaa 

vaihdannassa, että nimenomainen virtuaalivaluutta voitaisiin lukea oikeudellisen 

rahakäsitteen mukaiseksi maksuvälineeksi. Jos virtuaalivaluutan arvo nousisi suhteessa 

kansalliseen rahayksikköön jatkuvasti, oletettavasti sen vaihdettavuus kansallisen 

rahayksikön mukaiseen maksuvälineeseen vaikeutuisi. Lisäksi maksuvälineen arvonnousu 

suhteessa kansalliseen rahayksikköön aiheuttaisi aina luovutusvoittoverotuksen1043, jonka 

seurauksena maksusuorituksen tekijä ei tiedä maksusuorituksen tosiasiallista taloudellista 

arvoa. 

 

Mikäli virtuaalivaluutan olisi tarkoitus toimia oikeudellisen rahakäsitteen mukaisena 

maksuvälineenä, jää ratkaistavaksi se, tulisiko virtuaalivaluutan tukea vapaata 

vaihdettavuutta vai rajoittaa sen kirjanpitomerkintöjen määrää. Mikäli virtuaalivaluutan 

halutaan tukevan vapaata vaihdettavuutta, voidaan kiinteää vaihtosuhdetta ylläpitää vain, jos 

virtuaalivaluutan määrä on rajoittamaton. Tällöin virtuaalivaluutan kiinteä vaihtosuhde ei 

vaarannu, vaikka koko liikkeellä oleva keskuspankki- ja pankkirahan määrä halutaan vaihtaa 

 
1043 Luovutusvoittoverotus muodostuu haasteeksi maksusuorituksen tosiasiallisen taloudellisen arvon 
näkökulmasta, mutta se loisi virtuaalivaluutalle likviditeettiä, koska markkinoilla olisi tarvetta vaihtaa 
virtuaalivaluuttaa keskuspankkirahaksi. Tosin tämä edellyttää sitä, ettei veroa voisi suorittaa kyseisellä 
virtuaalivaluutalla. 



 

virtuaalivaluuttaan. Juridisen rahakäsitteen näkökulmasta ei ole välitöntä merkitystä sillä, 

tukeeko virtuaalivaluutta vapaata vaihdettavuutta vai ei. Kuitenkin tärkeää olisi, että 

virtuaalivaluutan käyttäjä voisi halutessaan vaihtaa virtuaalivaluutan kirjanpitomerkinnän 

keskuspankkirahaan. Tämä voi välillisesti vaikuttaa siihen, tuleeko virtuaalivaluutasta 

yleisesti käytetty maksuväline. 

 

Virtuaalivaluutta voi olla oikeudellisessa kontekstissa rahaa siten kuin oikeudellinen 

rahakäsite ymmärretään rahavelvoitteen suorituksessa (raha oikeudellisena 

maksuvälineenä). Rahavelvoitteen suoritus maksuvälineellä voi perustua lakiin, 

sopimukseen tai yleiseen kauppatapaan (yleinen laaja hyväksyttävyys). Näin ollen on 

tapauskohtaista, katsotaanko virtuaalivaluutalla tapahtuva maksusuoritus varsinaiseksi 

suoritukseksi vai sijaissuoritukseksi. Virtuaalivaluutta voidaan pääsääntöisesti lukea laajan 

rahakäsitteen mukaiseksi maksuvälineeksi, mikäli se täyttää ne välttämättömät reunaehdot 

(oikeustieteellinen rahateoria), jotka voidaan ymmärtää oikeudellisen rahakäsitteen 

perustavanlaatuisiksi edellytyksiksi tutkimuksen mukaan. Se, että virtuaalivaluutta 

katsottaisiin suppean rahakäsitteen mukaiseksi instrumentiksi, vaatisi kuitenkin 

lainsääsäädäntötoimia tai nimenomaisen virtuaalivaluutan tulisi olla lähes ainoa 

tosiasiallisesti vaihdannassa käytetty maksuväline. 

 

Laajan rahakäsitteen mukaisen virtuaalivaluutan tulisi olla i) yleisesti käypä maksuväline, 

ii) tehokkaasti disponoitavissa ja iii) vaihdettavissa keskuspankkirahaan1044 kiinteän 

vaihtosuhteen mukaan. On tosin huomattava, että kiinteän vaihtosuhteen omaavan 

virtuaalivaluutan osalta on mahdollista, että vaihtosuhdetta muutetaan1045, mikä voi 

aiheuttaa myöhemmin maksusuorituksessa verotuksellisesti relevantin luovutustoimen. 

Kiinteän vaihtosuhteen muutos ei kuitenkaan välittömästi tarkoita sitä, ettei 

virtuaalivaluuttaa voitaisi juridisesti tulkita rahakäsitteen mukaiseksi maksuvälineeksi. 

Edellä mainittu tilanne vaatii kuitenkin tapauskohtaista arviointia – ainakin vaihtosuhteen 

muutoksen esiintymisfrekvenssi vaikuttaa siihen, miten virtuaalivaluutan asemaa tulee 

tulkita. 

 
1044 Suoraan tai välillisesti. 
1045 Vastaavasti kuin valuuttaa devalvoidaan tai revalvoidaan. 
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Tutkimuksen mukaan on myös katsottava, että oikeudellisen rahakäsitteen mukaisella 

maksuvälineellä on pyritty turvaamaan tehokasta vaihdantaa. Luottamuksen turvaaminen 

sekä maksuvälinettä että maksujärjestelmiä kohtaan on ollut korostuneen tärkeässä 

asemassa. Tämän vuoksi voidaan varovaisesti puoltaa näkemystä, jonka mukaan 

virtuaalivaluutan vaihdettavuutta keskuspankkirahaan ei tulisi rajoittaa, ainakaan 

häiriöttömässä tilanteessa. Talletussuojaa vastaavana toimenpiteenä voitaisiin 

virtuaalivaluutan kontekstissa nähdä tarpeelliseksi se, että virtuaalivaluutan mukaista 

tilikirjaa ylläpidettäisiin myös jonkin valvontaorganisaation toimesta. Voisi olla myös 

tarpeen, että tämä valvontaorganisaatio takaisi lopulta virtuaalivaluutan vaihdettavuuden 

keskuspankkirahaan viimekätisenä interventiona osittain samalla tavoin kuin keskuspankki 

toimii pankeille (ns. lender of last resort). 

 

Tutkimuksen kirjoitushetkellä markkinoilla ei ole ensinnäkään yhtään virtuaalivaluuttaa, 

joka olisi niin yleisesti käytössä, että voitaisiin puhua laajasti yleisestä tai käyvästä 

maksuvälineestä. Toisekseen yksikään virtuaalivaluutta ei ole vielä kyennyt tarjoamaan 

tosiasiallisesti kiinteää vaihtosuhdetta olemassa oleviin fiat-valuuttoihin. 

Virtuaalivaluuttamarkkinoille on tullut lähivuosina useita niin sanottuja vakausvaluuttoja1046 

(stablecoin), jotka pyrkivät ylläpitämään vakaata markkina-arvoa suhteessa johonkin kohde-

etuuteen. Esimerkiksi virtuaalivaluutta EURS on ensimmäinen euroon sidottu 

virtuaalivaluutta1047. Vaikka EURS pyrkii ylläpitämään vakaata arvoa suhteessa euroon, se 

ei ole onnistunut siinä moitteettomasti. Arvonvaihtelut ovat tosin olleet maltillisia, noin 10 

%:n luokkaa, kun tavanomaisesti virtuaalivaluuttojen arvonvaihtelu suhteessa kansalliseen 

rahayksikköön voi olla satojen tai jopa tuhansien prosenttien luokkaa, tarkasteluajanjaksosta 

riippuen.1048 Virtuaalivaluutalta edellytettäisiin kuitenkin absoluuttista vakautta suhteessa 

kansalliseen rahayksikköön (euro), jotta veroseuraamuksilta vältytään. 

 

 

 
1046 Kysymys on jonkinlaisesta uudesta virtuaalivaluuttojen alalajista. 
1047 Unlock 2019. 
1048 CoinMarketCap EURS 2020. 



 

7.4 Lopuksi 

 

Suomessa rahan historian, oikeudellisena maksuvälineenä, voidaan katsoa koostuvan rahan 

sääntelyn, oikeustieteen ja oikeuskäytännön muodostamasta kokonaisuudesta ja näiden 

historiasta. Nämä kolme osa-aluetta kietovat yhteen sen, mitä kulloinkin on ymmärretty 

oikeudellisella rahalla. Olisi luontevaa ajatella, että rahasäädöksissä on säädetty 

eksplisiittisesti siitä, mitä raha kulloinkin on oikeudessa tarkoittanut. Yksinkertaistetusti 

ajateltuna asiantila on ollut tämä, mutta kuitenkin markkinoilla on ollut tutkimuksen ajan 

tarjolla maksuvälineitä, joiden osalta on oikeudessa käyty rajanvetoa siitä, onko kysymys 

rahalla maksamisesta. Näin ollen oikeudellinen käsitys rahasta on monisyisempi kuin vain 

rahasäädöksissä nimenomaisesti säädetty asiantila – kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu. 

Mistä tämä johtuu? 

 

Rahasäädöksessä säädetään oikeusjärjestelmän mukaisesta rahayksiköstä, rahakappaleista 

sekä yleisesti rahajärjestelmän toimintaympäristöstä. Rahayksikkö muodostaa sen 

laskuyksikön, jolla koko oikeusjärjestelmässä osoitetaan arvoa. Tästä syystä myös tämä 

laskuyksikkö toimii verojärjestelmämme perustana – varallisuuserän arvonmuutosta 

verrataan laskuyksikön mukaisena numeerisena muutoksena, ei absoluuttisena reaaliarvon 

muutoksena. Tämä on nimellisarvoisen (nominalismi) rahajärjestelmän/maksusuorituksen 

peruslähtökohta toisin kuin reaaliarvoon (valorismi) perustuvassa rahajärjestelmässä. 

Rahayksikön mukaisen arvon pitäminen juridisena referenssiarvona osoittaa, kuinka 

voimakkaasti nimellisarvoperiaate on ollut oikeusjärjestelmän perustana, kun 

oikeudellisessa kontekstissa osoitettiin/osoitetaan taloudellista arvoa. Nimellisarvoperiaate 

on ollut oikeusjärjestelmämme taloudellisen vaihdannan ja arvon perusta koko sen ajan, 

johon tutkimus kohdistuu. Tämä on ollut selvää aina markan ensivuosista lähtien, jolloin 

hopeisen päärahan rinnalla olivat laillisia maksuvälineitä – rajoitetusti – myös muusta 

metallista lyötetyt vaihtorahat. Nimellisarvo tarkoittaa toisin sanoen sitä, että rahan arvo on 

ollut juridisesti pysyvä1049. 

 

 
1049 Erityisesti verotuksen näkökulmasta tätä voidaan kritisoida. Nimellisarvoinen verojärjestelmä 
käytännössä ajaa tilanteisiin, jossa esimerkiksi inflaation seurauksena näennäinen arvonnousu verotetaan 
luovutusvoittona, vaikka tosiasiallisesti oikeustoimen tehneen osapuolen varallisuusasema ei ole muuttunut. 
Itse asiassa osapuolen reaalinen varallisuusasema huononee kyseisessä tilanteessa verotuksen seurauksena. 
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Tutkimuksen mukaan Suomessa rahan sääntely on pääpiirteissään perustunut kolmeen 

tavoitteeseen: ulkomaankauppaa, ulkomaista luottoa (mm. luottoluokitus) ja käytännön 

vaihdantaa koskeviin tavoitteisiin (mm. luottamus oikeusjärjestelmän rahaan). Läpi 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen ulkomaankauppaa ja ulkomaista luottoa koskevien 

tavoitteiden painotus poikkesi kunakin aikakautena, ja käytännön vaihdannan tavoitteet 

nousivat esiin pääsääntöisesti silloin, kun taloudessa ilmeni muita ilmiöitä – esimerkiksi 

inflaatio. Säädösmuutoksia edistivät ne tahot, joille siitä oli suoraan tai välillisesti hyötyä, 

eli pääsääntöisesti Suomen Pankki ja kunkin aikakauden merkittävät elinkeinoelämän 

toimijat – elinkeinoelämän toimijoiden osalta on mainittava, ettei kyse ollut 

elinkeinoelämästä yleisesti, esimerkiksi 1800-luvun lopulla uusi liikemiesluokka ajoi etuaan 

ja sittemmin metsäteollisuus sekä elektroniikkateollisuus. 

 

Oikeudellisessa kontekstissa rahan maksuvälinefunktiossa on kysymys sopimus- ja 

velvoiteoikeudellisesta klassisesta kysymyksestä: mikä on oikea suoritus? Rahasäädökset 

ovat säätäneet rahajärjestelmän viitekehyksestä eli oikeusjärjestelmän rahayksiköstä ja sen 

rahakappaleista. Tämän tutkimuksen mukaan on selvää, ettei setelirahaa pidetty varsinaisena 

rahana ainakaan 1920-luvulle asti, mutta jopa 1960-luvulle asti. Tämä johtui 1800-luvulla 

oikeuteen vakiintuneesta oikeustieteen metallistisesta rahadoktriinista. Samoin 

oikeudellisen käsityksen mukaan pankkirahasta1050 tuli rahaa vasta 1990-luvun lopulla tai 

2000-luvun alussa. Kuitenkin laajentavasti rahakäsitettä tulkiten, seteliraha ja pankkiraha 

voitiin nähdä oikeudessa rahana jo aiemmin. Näin ollen oikeudellisesti laajan käsityksen 

mukaan rahalla tarkoitetaan oikeustieteellisen rahateorian ehdot täyttäviä maksuvälineitä. 

 
1050 On mielenkiintoista havaita, että edellä viitattu pankkiraha on ilmiönä lähes paralleeli pankkisetelien 
kanssa, joita yksityispankit laskivat liikkeelle 1800-luvun lopulla. Yksityisille pankeille annettiin vuonna 
1866 oikeus laskea liikkeelle omia pankkiseteleitä, jotka tuli lunastaa takaisin vaadittaessa. Pankkirahan ja 
pankkisetelin ero on vain se, että pankkiraha on aineeton maksuväline, kun taas pankkiseteli oli fyysinen 
rahakappale ja pankkiraha kohdistuu yleisesti pankki-instituutioon – sitä ei ole peruuttamattomasti 
kohdistettu tietyn pankin velaksi. Näin ollen pankkirahan likviditeetti on nykyään huomattavasti parempi 
kuin pankkisetelien likviditeetti oli. Yksityispankkien pankkiseteleiden liikkeellelasku lakkautettiin kuitenkin 
hyvin nopeasti sillä perusteella, että talletuspankit saivat kerätä jatkossa yleisöltä talletuksia, siinä missä 
keskuspankki keskittyi setelirahan liikkeellelaskuun ja lopetti talletusten keräämisen yleisöltä hiljalleen. 
Tutkimuksessa ei ole yksityiskohtaisemmin perehdytty siihen, miksi pankkiseteleihin ja pankkirahaan 
suhtauduttiin niin eri tavoin. Vaikuttaisi osittain siltä, että pankkiraha oli muutoksena näkymättömämpi kuin 
pankkisetelien käyttöönotto. Tosin sekä pankkisetelien lakkauttaminen että pankkirahan nousu olivat 
kansainvälisiä muutoksia, joten voidaan ajatella, että Suomessa tyypillisesti noudatettiin kansainvälistä 
”esimerkkiä”. Koska pankkiraha ei ole aiheuttanut kansainvälisesti vastaavia toimenpiteitä kuin 1800-luvulla, 
niin niihin ei ole myöskään Suomessa ryhdytty. Lisäksi raha- ja valuuttajärjestelmät eivät ole olleet 
suoranaisesti kiinnostuneita kansallisista vaihdon välineistä ja näin ollen pankkirahaan ei ole myöskään 
niiden toimesta kiinnitetty huomiota. 



 

Näillä maksuvälineillä oli/on tarkoitus siirtää varallisuuserä – rahayksikön mukainen 

maksuvälineen arvo – osapuolten välillä. Näihin maksuvälineisiin on sisältynyt 

oikeustieteellisen rahateorian mukainen laaja maksuvälineen hyväksyntä eli 

maksuväline/rahakappaleen hyväksyntä perustui tai perustuu vakiintuneeseen tapaan tai 

säädökseen.  

 

Säädökseen perustuva rahan käypyys/hyväksyntä on tarkoittanut laillisesta maksuvälineestä 

säätämistä. On huomattava, että säädöksiin perustuva laillinen maksuväline on koko 

tutkimuksen ajallisen viitekehyksen aikana tarkoittanut maksuvälineen 

vastaanottovelvollisuutta. Vastaanottovelvollisuus säädettiin välillä nimenomaisesti, mutta 

usein miten sen sääntely perustui käänteiseen sääntelyyn eli säännöksiin, joissa säädettiin 

niistä tilanteista ja rahakappaleista, joissa rahaan ei kohdistunut vastaanottovelvollisuutta. 

Tämä ns. käänteinen sääntely vakiintui 1960-luvulta alkaen. Läpi koko tutkimuksen ajallisen 

viitekehyksen on ollut voimassa laaja sopimusvapauden periaate eli tässäkään mielessä ei 

ole mielekästä puhua vastaanottopakosta laillisen maksuvälineen yhteydessä. 

 

Rahasäädösten muutosten taustalla vaikuttivat usein tiettyjen taloudellisten toimijoiden 

intressit, valtiontaloudelliset näkökulmat sekä asiantuntijoiden näkemykset rahasta, eli raha 

laajasti ymmärrettynä. Erityisesti rahajärjestelmän muutoksia koskevien säädösmuutosten 

tärkeimpänä syynä oli elinkeinoelämän intressit ja/tai valtiontaloudelliset syyt. 

Maksuvälinemuutosten taustalla oli tyypillisesti yleisön/markkinoiden toimeenpanema 

muutos. Toimeenpano ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että markkinoilla oleva yleisö 

(elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat) olisi itse toiminut aktiivisesti muutoksen 

aikaansaamiseksi, vaan kysymys oli laajasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Uusia 

maksuvälineitä tarjottiin markkinoille erinäisistä syistä. Setelirahojen myötä Suomen Pankki 

pystyi tarjoamaan sellaista rahaa, josta se sai seigniorage-tuloa. Pankkirahan yleistyminen 

perustui pankkien tavoitteeseen tarjota talletuksille mahdollisimman laajaa likviditeettiä ja 

pankkien intressinä on ollut kerätä talletuksia mahdollisimman paljon. Näiden 

maksuvälineiden käytön yleistyminen perustui yleisön kokemukseen niiden 

helppokäyttöisyydestä, mahdollisista kustannussäästöistä tai taloudellisesta hyödystä ja 

maksuvälineitä liikkeelle laskeneille tahoille osoitetusta luottamuksesta. Rahasäädösten 

muutokset aiheuttivat rahakappaleiden muutoksia muun muassa vuosina 1865, 1878, 1926, 
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1963 ja 2002. Näiden rahajärjestelmien (säädösten) muutosten osalta voidaan lausua, että 

rahakappaleiden muutos oli vain muun muutoksen välillinen tulos siitäkin huolimatta, että 

setelirahasta säädettiin laillinen maksuväline alkaen vuodesta 1926. Viime kädessä 

setelirahan laillisella maksuvälineen asemalla turvattiin taloudellista vaihdantaa. Sama 

koskee vuoden 1963 muutosta, jolloin säädettiin varsinaisesti paperirahajärjestelmästä1051 – 

vasta tuolloin poistettiin kultavakuuskannan rippeet rahalaista. 

 

Oikeudellinen käsitys rahasta muuttui siis eriaikaisesti kuin rahan sääntely. Yleisesti voidaan 

todeta, ettei maksuvälineiden muutos tai yleistyminen aiheuttanut suoraan lainsäädännön 

muutosta. Yksi syy tähän on se, että rahasäädösten ja rahan (oikeudellisena maksuvälineenä) 

taustalla vaikuttivat erilaiset tavoitteet sekä intressit. Yhtäältä on huomattava, ettei rahalle 

ole oikeudessa legaalia määritelmää, vaan kysymys on oikeudessa vakiintuneesta 

käsityksestä. Osittain tämän vuoksi uuden maksuvälineen vakiintuminen oikeuden 

käsitykseen rahasta (oikea suoritus) on kestänyt merkittävästi yhteiskunnan yleisen 

käsityksen vakiintumista pidempään. Voidaan nähdä, että oikeudellinen käsitys rahasta 

olikin enemmän riippuvainen oikeustieteessä vallitsevista doktriineista, jotka perustuivat 

ainakin jollakin tasolla kulloinkin vallitseviin valtavirtaisiin taloustieteellisiin 

rahateorioihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että taloudellisella tai teknisellä muutoksella ei 

ole välitöntä ja nopeaa vaikutusta oikeudelliseen rahakäsitteeseen, vaan oikeudellinen 

rahakäsite vakiintuu vasta pitkällä aikavälillä. Tämä voidaan ilmaista myös kääntäen; 

oikeudellisen rahakäsitteen muutoksessa on kysymys suuremmasta rakenteellisesta ja 

aatteellisesta muutoksesta, joka vakiintuu oikeuteen (oikeus laajasti ymmärrettynä) 

oikeustieteen sekä oikeuskäytännön tulkintojen kautta. On myös katsottava, että tekninen 

muutos itsessään ei aiheuta muutosta, vaan se vaatii aina markkinoiden aktiivista toimintaa. 

 

Rahasäädösten muutokset olivat kokonaisuudessaan varsin vähäisiä ja tutkimuksen mukaan 

kansallisesti rahan sääntely johtui pääsääntöisesti siitä, että pyrittiin ensi sijassa turvaamaan 

markkinoiden häiriötön toiminta (ml. luottamus) säätämällä rahakappaleista tai 

maksujärjestelmistä. Käytännössä häiriötöntä toimintaa pyrittiin turvaamaan välillisesti 

 
1051 Vuoden 1963 rahauudistuksen yhteydessä Suomessa oltiin osana Bretton Woods -järjestelmää ja voidaan 
katsoa, että Suomessa oli yhä välillisesti käytössä kultavakuuskanta. Näkemykseni mukaan kultavakuuskanta 
oli tuolloin enää valuuttajärjestelmän, ei kansallisen rahajärjestelmän perusta. 



 

yleisön luottamuksella. Tämä tavoite on havaittavissa myös siitä, että mitä lähemmäksi 

historiassa tullaan kohti nykyaikaa, sitä enemmän sääntely kohdistui maksujärjestelmiin, 

joiden merkitys kasvoi jatkuvasti vaihdannassa. 

 

Oikeudellinen rahakäsite on kompleksinen konstruktio ja pelkästään tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen sisällä oikeudellista rahaa lähestyttiin monesta eri näkökulmasta. 

Yksinkertaistaen voidaan tulkita, että lainsäädännössä rahakäsitteellä on koko tutkimuksen 

aikana viitattu tutkimuksen suppean rahakäsitteen mukaiseen konstruktioon eli käytännössä 

lailliseen maksuvälineeseen. Laaja rahakäsite on pitänyt sisällään muut käyvät 

maksuvälineet, joita voitaisiin yksinkertaistetusti tulkita sellaisiksi maksuvälineiksi, jotka 

olivat kauppatavan tai muun vakiintuneen toiminnan seurauksena tosiasiallisesti 

vaihdannassa käytettyjä maksuvälineitä. 

 

Kuten edellisessä alaluvussa 7.3 on todettu, virtuaalivaluutta voi olla oikeudellisessa 

kontekstissa rahaa, mikäli se täyttää rahalle asetetut vaatimukset (oikeustieteellinen 

rahateoria)1052. Tutkimuksen ajallinen viitekehys huomioiden, voidaan menneisyydestä 

oppia ja tulkita, että markkinat ovat merkittävässä määrin vaikuttaneet uusiin vaihdon 

välineisiin ja maksutapoihin. Oletettavasti sama tulee koskemaan myös virtuaalivaluuttaa. 

Virtuaalivaluutan arvonvaihtelua on pidetty ehkä sen suurimpana ongelmana, minkä vuoksi 

virtuaalivaluuttaa ei voida käyttää laajemmin vaihdon välineenä. On kuitenkin huomattava, 

että juridisesti arvonvaihtelulla on merkitystä vain, mikäli virtuaalivaluutan arvo vaihtelee 

suhteessa kansalliseen rahayksikköön1053. Nykyään luottokorttiyhtiöt ja muut 

maksupalveluiden tarjoajat, keskuspankkirahaa unohtamatta, tarjoavat markkinoille 

kattavan maksuvälinevalikoiman. Usein maksupalveluiden tarjoajat tai luottokorttiyhtiöt 

turvaavat ostajan asemaa verkkokaupassa. Lisäksi tavanomaiset pankkikortti- ja 

käteisrahamaksut sekä muut sähköiset maksutavat palvelevat markkinoita tavanomaisissa 

 
1052 Nimenomaisessa luvussa käsiteltiin asiaa virtuaalivaluutan näkökulmasta. On kuitenkin syytä huomata, 
että virtuaalivaluutta on vain teknologinen tapa esittää informaatiota. Näin ollen samaa lähestymistapaa 
voidaan laajemmin soveltaa myös muihin mahdollisesti lähitulevaisuudessa syntyviin 
maksuvälineinnovaatioihin, kun tulkitaan sitä, onko uusi maksuväline oikeudellisessa kontekstissa rahaa. On 
kuitenkin syytä huomata, etteivät alaluvun mukaiset kriteerit välttämättä sovi suoraan sellaisenaan uuden 
maksuvälineen arviointikriteereiksi, koska asiaa lähestytään nimenomaisesti virtuaalivaluutan näkökulmasta. 
Näin ollen jokainen uusi maksuväline vaatii tapauskohtaista harkintaa ja arviointia, yksilölliset ominaisuudet 
huomioiden. 
1053 Näkökulmalla viitataan tilanteeseen, jossa arvioidaan ja/tai tulkitaan, voisiko virtuaalivaluutta olla 
oikeudellisesti rahan kaltainen maksuväline. 
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vaihdantatilanteissa. Tämän rinnalla on vaikea nähdä, mitä etua virtuaalivaluutta 

maksuvälineenä tai maksujärjestelmänä toisi kansallisesti. 

 

Mikäli pankkirahan nousua verrataan virtuaalivaluutan nousuun, on oletettavaa, että vielä 

kuluu vuosia tai jopa vuosikymmeniä ennen kuin virtuaalivaluuttapohjaisia rahajärjestelmiä 

– virtuaalivaluutan teknisen, ei juridisen määritelmän mukaan – tullaan näkemään, jos vielä 

silloinkaan. Virtuaalivaluutan tulisi tuoda markkinoille maksuvälinefunktiomielessä jotakin 

uutta, jotta sen käyttö vaihdannassa yleistyisi. Monesti virtuaalivaluuttaa käsittelevissä 

tutkimuksissa on pohdittu, että tulevaisuudessa kansainväliset maksut tultaisiin hoitamaan 

virtuaalivaluutalla. Oletettavasti tällä saavutettaisiin lisäarvoa, nopeutta ja kustannussäästöjä 

kansainvälisiin maksuihin, mutta kohdattaisiin muita haasteita. Muina haasteina on nähtävä 

esimerkiksi se, että virtuaalivaluutalla suoritettu transaktio on lähtökohtaisesti 

peruuttamaton, jolloin kansainvälisissä maksusuorituksissa osapuolten luottamus korostuu 

tai tarvitaan ulkopuolisia transaktioiden turvaajia (escrow). Lisäksi verotukselliset 

kysymykset tulisivat nousemaan esiin kyseisissä tilanteissa. 

 

On arvioitu, että isot yritysjätit ottaisivat käyttöön omat virtuaalivaluuttansa ja nämä 

yritysjätit pystyisivät siten vaikuttamaan virtuaalivaluuttojen käyttöön laajemmin. Tästä 

huolimatta edellä mainitut ongelmat olisivat relevantteja. Vaikka esimerkiksi 

virtuaalivaluutta libra otettaisiin laajemmin käyttöön ja sen vaihtosuhde euroon olisi kiinteä, 

on silti epätodennäköistä, että uusi maksutapa toisi sellaista etua markkinoille, että sen käyttö 

yleistyisi merkittävästi. On todennäköisempää, että digitaalisten 

keskuspankkirahahankkeiden (CBDC) puitteissa otettaisiin käyttöön 

virtuaalivaluuttateknologiaa – teknologinen määritelmä, ei juridinen –, jonka seurauksena 

digitaalinen valuutta/raha voisi tulla kansallisesti käyttöön. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan 

olisi oikeudellisesti kysymys virtuaalivaluutasta siinä mielessä, kuin voimassa olevassa 

laissa virtuaalivaluutta määritellään. 

 

Oikeudellisen rahan muutoksen osalta yksinomaan tekninen muutos (kehitys) ei riittänyt 

vaikuttamaan oikeudelliseen käsitykseen rahasta. Edellytettiin markkinoiden toimia, jotta 

muutos sai käytännön toteutuksen ja laajan hyväksynnän – tähän vaikutti tyypillisesti 



 

toimijan tai toimijoiden taloudellinen etu. Vasta tämän jälkeen oikeudellinen käsitys rahasta 

muuttui pitkän aikavälin muutoksena. Sama tulee koskemaan virtuaalivaluuttoja, joiden 

yhteydessä teknologian olemassaolo ei myöskään yksin saa aikaan muutosta, vaan 

edellytetään aktiivista toimintaa. Tilanne tosin oli toinen säädöstason muutoksissa. Nämä 

muutokset vaativat taustalle tieteenteoreettista muutosta ja/tai lainsäätäjän (laajasti 

ymmärrettynä) intressien huomioimista sekä aktiivista toimintaa.  
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Abstract 
 

Legal history of Finnish regulation of money – money as the medium of payment, then and 
now 

 

This doctoral dissertation examines why the regulation of money has changed, what money 

means as a medium of payment in different periods of time, and why the perception of money 

as a medium of payment has changed. The above change is connected to the Finnish 

regulation and more widely to the Finnish legal system, and therefore the context of analysis 

is strongly tied to Finnish society. One of the objectives of the research is based on the 

perspective of the doctoral dissertation and the research material, to interpret if 

cryptocurrency can be considered as money in the legal context of the Finnish legal system. 

This research examines the problematic aspects of money in the legal context by presenting 

the main research question which holds throughout the timeline of the study (from 1860 to 

the present): why did the perception of money in the legal context change or remain 

unchanged? The analysis of the perception of money contains an analysis of the regulatory 

amendments of money (i.e., why the regulation of money changed). 

 

The research is based on the approach of contextual legal history. The study is built upon a 

description and a reconstruction in order to understand what money has meant in the legal 

context in different periods of time and to be able to analyse these changes in a broader 

context. There are findings that can be taken from studying longer periods of time in history. 

These findings can be used in interpreting a position of cryptocurrency in the legal context 

(money). 

 

The research conducted reveals that amendments to the regulations of money are typically 

driven by i) money specialists ii) influencers in the field of economics (e.g. entrepreneurs, 

shareholders etc.) and/or iii) representatives of banks. Amendments to the regulations of 

money were made due to i) changes in monetary systems, and ii) various economic 

phenomena and crises. These were influenced by i) fiscal interests ii) opportunism within 

different interest groups, and iii) other reasons affecting exchange. 



 

 

The change of the perception of money in the legal context (as a medium of payment) is not 

directly linked to amendments of the regulation of money, although money in the legal 

context was influenced by money regulations. The changes to the perception of money in 

the legal context (as a medium of payment) stems from money theories and general public 

behaviour that has, in the long-term, established its position as affecting exchange – the 

regulation of money have however created the framework for money in the legal context. 

Based on the legal theory of money, as presented in this thesis, any money (as a medium of 

payment) must fulfil the following criteria in the legal context: i) the value of the medium of 

payment must be bound to a monetary unit of the legal system ii) the medium of payment 

must have a numerically verifiable value, iii) the medium of payment must be available to 

disposition, and iv) the medium of payment must be broadly and generally accepted. 

 

According to this research, cryptocurrency can be money in the legal context (as a medium 

of payment) if the said cryptocurrency meets the conditions of money, which in practice 

means that the cryptocurrency fulfils the criteria of the legal theory of money. 
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vuosirahasäännön 25/10.2.1901. 

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Pankin oikeuttamista 

laskemaan liikkeeseen 50 ja 25 pennin arvoisia seteleitä kullassa 63/29.6.1916. 

Keisarillinen Suomen Senaatin päätös Armollisen käskyn johdosta siitä, että Suomen 

Pankin setelien lunastaminen Suomen kultarahalla lakkautetaan sota-aikana vallitsevien 

asianhaarojen johdosta 19/15.4.1915. 

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka koskee Suomen Pankin oikeuttamista 

liikkeeseen laskemaan yhden markan arvoisia seteleitä kullassa 41/3.9.1915. 

Laki suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 annetun Lain 6, 10, 11 ja 16 §:n 

muuttamisesta toisin kuuluviksi 37/27.5.1918. 

Suomen Senaatin päätös koskeva Venäjän rahan rahamerkkien käypäisyyden 

lakkauttamista Suomessa 65/9.3.1918. 

Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta 

77/27.7.1918. 

Laki, joka sisältää väliaikaisia säännöksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta 

(313/1920). 

Laki suomen rahasta annetun lain 6, 7 ja 16 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi 

(321/1920). 

Laki, joka koskee Suomen Pankin toistaiseksi vapauttamista lunastamasta seteleitänsä 

kultarahalla sekä Suomen ja ulkomaan rahassa annettujen obligatioiden (sic) ja 

korkolippujen lunastamista eräissä tapauksissa (151/1921). 

Laki, joka sisältää väliaikaiset säännökset Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta 

(298/1921). 

Rahalaki (363/1925). 

Laki sisältävä erinäisiä kultarahakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä (364/1925). 

Suomen Pankin ohjesääntö (365/1925). 

Valtioneuvoston päätös penneihin päättyvien määrien tasoittamisesta valtion suorituksissa 

(203/1927). 
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Laki muutoksista rahalakiin (141/1928). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 7 ja 8 §:n muuttamisesta (288/1931). 

Laki Suomen Pankin vapauttamisesta vastuusta eräissä tapauksissa (296/1931). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (297/1931). 

Säästöpankkilaki (235/1931). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (124/1932). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (366/1932). 

Pankkilaki (87/1933). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (302/1933). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (426/1934). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (364/1935). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (358/1936). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (375/1937). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (349/1938). 

Laki postisiirtoliikkeestä (379/1938). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (440/1938). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (429/1939). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (490/1939). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (691/1940). 



 

Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (801/1940). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (824/1941). 

Laki postisäästöpankista (742/1942). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (936/1942). 

Laki rahalain muuttamisesta (696/1943). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (1169/1945). 

Laki rahaolojen säännöstelemisestä (1255/1945). 

Valtioneuvoston päätös rahaolojen säännöstelemisestä (1321/1945). 

Valtioneuvoston päätös viiden, kymmenen, kahdenkymmenen viidenkymmenen ja sadan 

markan setelien vaihtamisesta (1322/1945). 

Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (1326/1945). 

Velkakirjalaki (622/1947). 

Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa ja Kansainvälistä Jälleenrakennuspankkia 

koskevien sopimusten voimaansaattamisesta (3/1948). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (830/1948). 

Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (329/1949). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (189/1950). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (599/1951). 

Laki rahalain väliaikaisesta muuttamisesta (613/1951). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (282/1953). 

Laki rahalain muuttamisesta (452/1953). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (438/1954). 

Laki rahalain muuttamisesta (350/1956). 
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Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (362/1957). 

Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin 

säännöksistä (397/1960). 

Rahalaki (276/1962). 

Laki rahalain voimaansaattamisesta (277/1962). 

Valtiovarainministeriön päätös rahalain voimaansaattamisesta annetun lain 

täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (557/1962). 

Asetus markan kansainvälistä perusarvoa koskevien asioiden käsittelystä valtioneuvostossa 

(667/1962). 

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta (678/1962). 

Asetus markan metallirahasta (256/1964). 

Laki rahalain 2 §:n muuttamisesta (877/1991); 

Laki valtion vakuusrahastosta (379/1992); 

Laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993). 

Laki Suomen Pankista (719/1997). 

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1229/1997). 

Laki Suomen Pankista (214/1998). 

Laki rahalain kumoamisesta (215/1998). 

Laki metallirahasta (216/1998). 

Tilisiirtolaki (821/1999). 

Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina 

maksuvälineinä (1177/1999). 

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1500/2001).  

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (69/2003). 

Rahoitusvakuuslaki (11/2004). 

Osakeyhtiölaki (624/2006). 

Taksiliikennelaki (217/2007). 

Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta (398/2013). 



 

Laki liikenteen palveluista (320/2017). 

Laki maksupalvelulain muuttamisesta (898/2017). 

Laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019). 

 

Euroopan unionin säädökset 

Euroopan neuvoston asetus (EY) n:o 1103/97. 

Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta. 

Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 975/98. 

Euroopan neuvoston asetus (EY) N:o 423/1999. 

Euroopan neuvoston asetus (EU) N:o 566/2012. 

Euroopan neuvoston asetus (EU) N:o 729/2014. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843, annettu 30 päivänä 

toukokuuta 2018 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin 

rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 

2013/36/EU. 

Euroopan unionista tehty sopimus. 

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus. 

 

Virallisdokumentit 

Eduskunnan istuntopöytäkirjat 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 4.12.1925. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 7.12.1925. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 10.12.1925. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 20.3.1928. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 26.3.1928. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 30.3.1928. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 14.12.1945. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 18.12.1945.  

Eduskunnan istuntopöytäkirja 21.12.1945. 
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Eduskunnan istuntopöytäkirja 22.3.1949. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 29.3.1949. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 1.4.1949. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 20.11.1951. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 23.11.1951.  

Eduskunnan istuntopöytäkirja 27.11.1951. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 3.11.1953.  

Eduskunnan istuntopöytäkirja 6.11.1953.  

Eduskunnan istuntopöytäkirja 7.11.1953. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 1.6.1956. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 25.5.1956. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 29.5.1956. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 12.2.1962. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 16.2.1962. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 9.1.1962. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 4.6.1991. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 7.6.1991. 

Eduskunnan istuntopöytäkirja 18.3.1992. 

 

Hallituksen esitykset 

Hallituksen esitys 26/1917 vp II. Hallituksen esitys Suomen Eduskunnalle Suomen rahasta 

9 päivänä elokuuta 1877 annetun Lain 6, 10, 11 ja 16 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi. 

 

Hallituksen esitys 20/1921. Hallituksen esitys laiksi, joka koskee Suomen Pankin 

väliaikaista vapauttamista lunastamasta seteleitänsä kultarahalla sekä suomen ja ulkomaan 

rahassa annettujen obligatsioiden ja korkolippujen lunastamista eräissä tapauksissa. 

Hallituksen esitys 64/1921. Hallituksen esitys Eduskunnalle laista, joka sisältää väliaikaiset 

säännökset Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta. 



 

Hallituksen esitys 75/1925. Hallituksen esitys Eduskunnalle kultarahakannan 

palauttamisesta. 

Hallituksen esitys 13/1928. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi muutoksista rahalakiin. 

Hallituksen esitys 63/1938. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postisiirtoliikkeestä. 

Hallituksen esitys 67/1938. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Pankin ohjesäännön 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 68/1939. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin 

ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 156/1940. Hallituksen esitys Eduskunnalle rahalain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 59/1942. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postisäästöpankista. 

Hallituksen esitys 68/1943. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 97/1945. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 116/1945. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahaolojen 

säännöstelemisestä. 

Hallituksen esitys 28/1949. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 148/1949. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin 

ohjesäännön muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 29/1951. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain väliaikaisesta 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 39/1953. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin 

ohjesäännön muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 102/1953. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 19/1956. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 113/1961. Hallituksen esitys Eduskunnalle rahalaiksi. 

Hallituksen esitys 113/1962. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin 

ohjesäännön muuttamisesta. 
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Hallituksen esitys 40/1991. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain 2 §:n 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 32/1992. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Hallituksen esitys 286/1994. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön 

rajoittamisesta. 

Hallituksen esitys 9/1996. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 6/1998. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Hallituksen esitys 5/1999. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilisiirtolaiksi. 

Hallituksen esitys 180/2001. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikepankeista ja muista 

osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista 

osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan 

väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi 

pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien 

muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 133/2003. Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Hallituksen esitys 33/2002. Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 

ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 115/2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maksulaitoslain, 

maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. 

Hallituksen esitys 161/2016. Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi. 

Hallituksen esitys 167/2018. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien 

valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 

 

Komiteamietinnöt, työryhmämuistiot, suositukset ja ohjeistukset 

Indeksiehtotoimikunnan mietintö 1990. 



 

Komissio 2010/191/EU. Komission suositus euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen 

maksuvälineaseman soveltamisalasta ja vaikutuksista. 

Komiteanmietintö kultakannan voimaanpanemisesta Suomessa 26.10.1876. 

Komiteanmietintö – Eduskunnan pankkivaltuusmiehille [maamme rahalaitoksen 

palauttamista kultakannalle valmistamaan asetetulta komitealta] (Kultakantakomitea) 

1.4.1925. 

Maksuneuvoston työryhmän muistio. Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa – 

pikamaksaminen 14.5.2019. 

Metallirahatoimikunnan mietintö 24:1985. 

Suomen Pankin komiteanmietintö 12:1994. 

Sähköisen käteisen sääntelytyöryhmän muistio 1996. 

Sähköisen käteisen sääntelytyöryhmä II:n muistio 1999. 

Talletussuojatyöryhmä 1996. 

TEM Raportti 2/2014. Harmaa talous ja käteisen rahan käytön rajoittaminen 

elinkeinotoiminnassa -työryhmän raportti. 

Valtioneuvoston selonteko 3/1988. Suomen suhtautumisesta Länsi-Euroopan 

taloudelliseen yhdentymiskehitykseen. 

Verohallinnon ohjeistus virtuaalivaluuttojen verotus (VH/5083/00.01.00/2019). 

 

Pankkivaliokunnan mietinnöt 

Pankkivaliokunnan mietintö 2/1917 II vp. Hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää 

ehdotuksen Suomen rahasta 9 päivänä elokuuta 1877 annetun 6, 10, 11 ja 16 §:n 

muuttamisesta toisin kuuluviksi. 

Pankkivaliokunnan mietintö 5/1925. Hallituksen esityksen johdosta, joka koskee 

kultarahakannan palauttamista. 

Pankkivaliokunnan mietintö 1/1928. Hallituksen esityksen johdosta laiksi muutoksista 

rahalakiin. 

Pankkivaliokunnan mietintö 5/1938. Hallituksen esityksen johdosta laiksi 

postisiirtoliikkeestä. 
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Pankkivaliokunnan mietintö 6/1938. Hallituksen esityksen johdosta Suomen Pankin 

ohjesäännön muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 1/1939. Hallituksen esityksen johdosta laiksi Suomen Pankin 

ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 1/1942. Hallituksen esityksen johdosta laiksi 

postisäästöpankista. 

Pankkivaliokunnan mietintö 5/1943. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 1/1945. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 2/1949. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 1/1951. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 4/1953. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 2/1956. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Pankkivaliokunnan mietintö 2/1961. Hallituksen esityksen johdosta rahalaiksi. 

 

Suuren valiokunnan mietinnöt 

Suuren valiokunnan mietintö 80/1925. Hallituksen esityksen johdosta, joka koskee 

kultarahakannan palauttamista. 

Suuren valiokunnan mietintö 21/1928. Hallituksen esityksen johdosta laiksi muutoksista 

rahalakiin. 

Suuren valiokunnan mietintö 21a/1928. Hallituksen esityksen johdosta laiksi muutoksista 

rahalakiin. 

Suuren valiokunnan mietintö 113/1945. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Suuren valiokunnan mietintö 31/1949. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 



 

Suuren valiokunnan mietintö 19/1951. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Suuren valiokunnan mietintö 102/1953. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Suuren valiokunnan mietintö 55/1956. Hallituksen esityksen johdosta laiksi rahalain 

väliaikaisesta muuttamisesta. 

Suuren valiokunnan mietintö 171/1961. Hallituksen esityksen johdosta rahalaiksi. 

 

Talousvaliokunnan mietinnöt ja lausunnot 

Talousvaliokunnan mietintö 8/1991. Hallituksen esityksestä laiksi rahalain 2 §:n 

muuttamisesta. 

Talousvaliokunnan lausunto 6/1994. Ulkoasiainvaliokunnalle. 

Talousvaliokunnan mietintö 5/1996. Hallituksen esitys laiksi rahalain muuttamisesta. 

Talousvaliokunnan mietintö 26/1996. Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 

suunnitelmasta rahoitusjärjestelmän tervehdyttämiseksi, tervehdyttämiseen käytettävistä 

keinoista ja julkisen tuen palauttamisesta valtiolle. 

 

Muut virallisdokumentit 

Suomen EY-jäsenhakemus 18.3.1992. 

Talousvaltiokunnan lausunto 6/1998 liite Metalliteollisuuden Keskusliitto 4.3.1998. 

Talousvaltiokunnan lausunto 6/1998 liite MTK 5.3.1998. 

Talousvaltiokunnan lausunto 6/1998 liite Suomen Kuluttajaliitto 17.3.1998. 

Talousvaltiokunnan lausunto 6/1998 liite Suomen Yrittäjät 4.3.1998. 

Valtiovarainvaliokunnan lausunto 16/1998 liite MTK 11.3.1998. 

Valtiovarainvaliokunnan lausunto 16/1998 liite VATT 13.3.1998. 

Valtiovarainvaliokunnan lausunto 49/1925. Pankkivaliokunnalle. 

 

Oikeuskäytäntö 

EUT C-264/14 Hedqvist. 
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KHO 18:2017. 

KKO 1933-I-8. 

KKO 1934-II-491. 

KKO 1937-II-315. 

KKO 1937-II-327. 

KKO 1981-II-63. 

KKO 1986-I-1. 

KKO 1989:17. 

KKO 1992:3. 

KKO 39:1995. 

KKO 52:1998. 

KKO 70:2009. 

KVL 34:2014. 

KHO 42:2019.  

 

Arkistolähteet 

Kansallisarkisto (KA) 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 17.3.1942. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 18.6.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 2.8.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 10.8.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 24.8.1945.  

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 27.8.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 29.8.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 4.9.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 13.9.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 19.9.1945. 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 21.9.1945. 



 

Finanssitoimikunnan kokous (yhteenveto) 11.10.1945. 

Suomen senaatin pöytäkirja (Vaasan senaatin talousosasto) 9.3.1918. 

Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton kirje valtiovarainministeriölle 21.1.1946 

(finanssitoimikunta). 

Valtiovarainministeriön kirje Klaus Warikselle 28.2.1946 (finanssitoimikunta). 

 

Kansalliskirjasto (KK) 

Keskustelukysymykset. 1909. 

Kuuden ensimmäisen yleisen Suomen kauppiaskokouksen päätökset yhteen yhdistettyinä. 

1892. 

Neljästoista yleinen kauppiaskokous Tampereella 1917: keskustelupöytäkirja. 1918. 

Suomen kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunta. Kauppiaskokous. Pöytäkirja tehty 

yleisessä kauppiaskokouksessa. Pori: Suomen kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunta, 

1912. 

Suomen kauppiaskokous. Keskustelut ja päätökset. Nikolainkaupunki: F. W. Unggren, 

1887. 

Suomen kauppiaskokous. Pöytäkirja, yleisessä Suomen kauppiaskokouksessa. 1884. 

Suomen Maakauppiaiden 1:nen yleinen kokous Jyväskylässä syysk. 24 ja 25 p. 1900. 

1901. 

Yleinen Suomen kauppiaskokous. Keskustelukysymykset yleisessä Suomen 

kauppiaskokouksessa. 1898. 

Yleinen Suomen kauppiaskokous. Pöytäkirja yleisessä Suomen kauppiaskokouksessa. 

1896. 

 

Kansalliskirjaston digitaalitietokanta (KKD) 

Aaku, Eero. Mitä tarkoitetaan postisiirtoliikkeellä s. 57–59. Maalaiskunta 3/7.2.1939. 

Etelä-Suomen Sanomat 135/22.5.1997. 

Helsingin Sanomat 111/25.04.1925. 

Helsingin sanomat 307/10.11.1993. 

Helsingin Sanomat 249/15.9.1995. 
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Helsingin Sanomat 93/8.4.1997. 

Itä-Karjala 13/19.7.1943. 

Kaleva 169/30.07.1922. 

Kauppalehti 21/26.05.1909. 

Kauppalehti 94/26.4.1919. 

Kauppalehti 196/27.8.1921. 

Kauppalehti 99/29.04.1924. 

Kauppamiehet 12/1.12.1942. 

Kyheröinen, Kari. Markan uusi ilme s. 12–13. Suomen kuvalehti 47/21.11.1986. 

Laatokka 140/22.6.1943. 

Lihakauppias 3–4/1.3.1941. 

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 5/01.05.1855. 

Länsi-Savo 200/28.7.1988. 

Morgonbladet 63/16.3.1876. 

Morgonbladet 143/23.6.1876. 

Morgonbladet 113/18.5.1877. 

Oulun Wiikko-Sanomia 31/2.8.1873. 

Oulun Wiikko-Sanomia 32/9.8.1873. 

Pietiläinen, Kimmo. Pankit Siirtyvät muovirahaan, käynnissä on suuri korttipeli s. 18–22. 

Suomen kuvalehti 18/2.5.1980. 

Pärnänen, Heikki. Luotto on rahaa s. 41. Suomen kuvalehti 23/11.6.1971. 

Rajamme vartija: Suomen sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu 9/22.9.1945. 

Riihimäen Sanomat 133/24.11.1921. 

Satakunta 30/29.7.1876. 

Suomen kunnallislehti 7/1.1.1944. 

Suomen kunnallislehti 10/1.1.1944. 

Suomen Sosialidemokraatti 234/31.08.1962. 

Suomen Wirallien lehti 18/7.3.1866. 



 

Tampereen Sanomat 10/7.3.1876. 

Tapio 9/26.2.1876. 

Tähti 4/26.1.1866. 

Uusi Aura 248/24.11.1918. 

Uusi Suomi 65/19.3.1919. 

Uusi Suomi 72/25.03.1928. 

Uusi Suomi 142/28.05.1936. 

Uusi Suomi 37/08.02.1960. 

Valuuttapolitiikkamme s. 8–10. Kauppias: Suomen vähittäiskauppiasliiton äänenkantaja 

18/1.9.1923. 

Viipurin Sanomat 151B/23.12.1917. 

Wilenius, Mirja. Rahan sijaan s. 41, 52 ja 55–56. Suomen kuvalehti 46/12.11.1960. 

 

Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA) 

Sopimukset 

Kauppaliitto Herra Romessorl Hahlillu ja Johan Mäkelän välillä 10.3.1870. 

Kauppakirja Paul Wahl ja Tuomas Nenainen välillä 7.3.1882. 

Kauppasopimus (kontrahti) Rautatiehallituksen ja Hugo Parviaisen välillä 8.1.1898. 

Vuokrasopimus Postihallituksen ja Robert Streng välillä 18.6.1904. 

Hinaajan myyntisopimus W. Gutzeit & Co ja Aktiebolaget Boström välillä 

18.8.1905/28.2.1906. 

Hankintasopimus Tammerfors Linne- och jern-manufaktur Aktiebolag ja Elis Lahtisen 

välillä 30.6.1913. 

Kauppakirja Toiminimi Costiander & Ki:n ja H. Kaitaisen välillä 10.12.1913. 

Kauppakirja Otto Papanen ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 12.1.1918.  

Kauppasopimus Konetehdas Osakeyhtiö ja Suomalainen Kemiallinen Osakeyhtiö väillä 

17.10.1918. 

Velkakirja No 650 Kansallis-Osake-Pankki ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 20.9.1918. 

Velkakirja No 712 Kansallis-Osake-Pankki ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 20.3.1919. 
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Hissikauppakirja (Hissi no 13) Rakennustoimisto Malmi ja Ääri ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 2.7.1919. 

Sopimus Leppävirran Osuusmeijerin ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 14.10.1919. 

Velkakirja No 775 Kansallis-Osake-Pankki ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 31.10.1919. 

Hissikauppakirja (Hissi no 25) Tampereen Puuvillateollisuus Osakeyhtiö ja Aktiebolaget 

Kone Osakeyhtiön välillä 13.11.1919. 

Sopimus O/Y Ämmäkoski ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 28.1.1920. 

Sopimus O/Y David Pulkkinen ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 31.1.1920. 

Hissikauppakirja (Hissi no 62) Voinvienti-Osuusliike Valio ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 14.7.1920. 

Hissikauppakirja (Hissi no 125) Asunto Oy Bulevardinkatu 19 ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 2.6.1922. 

Hissikauppakirja (Hissi no 163) Asunto Osakeyhtiö Aura ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 22.1.1923. 

Hissikauppakirja (Hissi no 220) Osuusliike Elanto r.l:n ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön 

välillä 1.8.1923. 

Hankintasopimus (Hissi no 250) Mikkelin Työväen Osuuskauppa ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 26.11.1923. 

Hankintasopimus (Hissi no 280) Rakennustoimisto Rakentaja. Malmi ja Ääri. ja 

Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön välillä 5.3.1924. 

Hankintasopimus (Hissi no 324) Osakeyhtiö Koskiliina ja Aktiebolaget Kone Osakeyhtiön 

välillä 23.8.1924. 

Hankintasopimus (Hissi no 328) Osakeyhtiö Samponkatu 1 ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 24.12.1924. 

Hankintasopimus (Hissi no 356) Asunto Osakeyhtiö Konstantiininkatu 5 ja Aktiebolaget 

Kone Osakeyhtiön välillä 14.1.1925. 

Hankintasopimus (Hissi no 358) Osakeyhtiö Simonlinna ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 11.2.1925. 

Hankintasopimus (Hissi no 384) Asunto Osakeyhtiö Museonkatu N:O 28 ja Aktiebolaget 

Kone Osakeyhtiön välillä 9.4.1925. 



 

Kauppakirja P.J. Tiaisen ja Konetehdas Osakeyhtiön välillä 17.12.1925. 

Hankintasopimus (Hissi no 454) Rakennusosakeyhtiö Pyramid ja Aktiebolaget Kone 

Osakeyhtiön välillä 9.1.1926. 

Sopimus Aunuksen Puuliike Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 14.5.1929. 

Sopimus Aunuksen Puuliike Oy:n ja Oy Metro-Auto Ab:n välillä 10.12.1929. 

Sopimus Rautatiehallituksen ja A. Ahlström Oy:n välillä 10.1.1930. 

Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 8.8.1930. 

Hankintasopimus (Hissi no 1450) Rakennustyö Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 

17.12.1930. 

Hankintasopimus (Hissi no 1455) Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 

27.1.1931. 

Hankintasopimus (Hissi no 1600) Oy Rakennusmestarien Talo – Byggmästarenas Gård 

Ab:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 30.12.1932. 

Leveranskontrakt (Hiss no 1666) Byggnands Ab:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 

28.9.1932. 

Kauppakirja Karjalan Linja-auto Oy:n ja Suomen Voimavaunu Oy:n välillä 11.9.1934. 

Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Korpivaara & Halla Oy:n välillä 5.10.1935. 

Hankintasopimus Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n ja KONE Osakeyhtiön välillä 23.9.1936. 

Kauppasopimus Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy Volvo-Auto Ab:n välillä 28.10.1936. 

Kauppakirja Joh. Parvisen Tehtaat Oy:n ja Kauhajoen Saha Oy:n välillä 4.9.1937. 

Vuokrasopimus Oy Walters Ab:n ja Kemiallinen Teollisuus Oy:n välillä 30.9.1937. 

Sopimus Ipanos Oy:n ja Viipurin Makaronitehdas Oy:n välillä 18.12.1937. 

Sopimus Viipurin Konepaja ja Laivatelakka O/Y:n ja A. Ahlström Osakeyhtiön välillä 

12.10.1938. 

Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n välillä 

16.12.1938. 

Kauppasopimus Osakeyhtiö Lypsynimen Konepajan ja Väinö Levälahden välillä 8.6.1939. 

Urakkasopimus Valkeakosken kauppala ja Osakeyhtiö Lypsyniemen Konepajan välillä 

21.6.1939. 

Kauppakirja tilasta Enso-Gutzeit Oy:n ja Einari sekä Enni Heinosen välillä 11.8.1939. 
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Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 11.9.1939. 

Sopimus Outokumpu Oy:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 11.5.1940. 

Kauppakirja Onni Vilkkaisen ja Viipurin Linja-auto Oy:n välillä 12.6.1940. 

Kauppakirja Ensio Merivirta ja Viipurin Linja-auto Oy:n välillä 8.4.1941. 

Sopimus Warkauden tehtaan Ammattikoulun ja Osakeyhtiö Lypsyniemen Konepajan 

välillä 6.9.1941. 

Sopimus Rauma-Raahe Oy:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 8.10.1942. 

Kauppakirja Viipurin Linja-auto Oy:n ja Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n välillä 

12.11.1942. 

Lisenssisopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Sementtiyhdistyksen välillä 14.11.1942. 

Sopimusluonnos Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 1.12.1943. 

Sähkövirran hankintasopimus Kotkan kaupungin ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 23.3.1944. 

Metsäkauppakirja Enso-Gutzeit Oy:n ja P.M. Linnoitusosaston Metsätoimiston välillä 

1.9.1944. 

Vuokrasopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n välillä 24.8.1945. 

Sopimus Rautatiehallituksen ja A. Ahlström Oy:n välillä 22.2.1946. 

Lisenssisopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Sementtiyhdistyksen välillä 28.3.1946. 

Hankintasopimus N:o E/III/218/pos.168 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja A. 

Ahlström Oy:n välillä 18.12.1946. 

Hankintasopimus N:o E/IV/114 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja A. Ahlström 

Oy:n välillä 3.12.1947. 

Nosturin Hankintasopimus K722 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 2.1.1948. 

Nosturin Hankintasopimus K739 Enso-Gutzeit Oy:n ja Kone Osakeyhtiön välillä 

25.2.1948. 

Sopimus Enso Gutzeit Oy:n ja Insinööritoimisto Kaarlo Amperlan välillä 19.1.1950. 

Hankintasopimus Posti- ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.4.1950. 

Hankintasopimus (Hissi no 4893) Rauma-Raahe Oy:n n ja Kone Osakeyhtiön välillä 

4.12.1950. 

Hankintasopimus Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.2.1951. 



 

Hankintasopimus (Hissi no 5003) Kuusankosken Osuusliikkeen ja Kone Osakeyhtiön 

välillä 2.3.1951. 

Hankintasopimus N:o E/III-VIII/10/pos. 168 Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja 

Enso-Gutzeit Oy:n välillä 25.10.1951. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 6.5.1952. 

Sopimus Enso-Gutzeit Oy.n ja Väinö Tolvasen välillä 24.10.1952. 

Kauppasopimus No. 25/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Nikolajeff Ab:n välillä 7.3.1953. 

Kauppasopimus No. 28/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Espoon kunnan välillä 16.3.1953. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 21.3.1953. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 17.4.1953. 

Kauppasopimus No. 58/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Sokos Ab:n välillä 24.4.1953. 

Kauppasopimus No. 89/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Asunto Oy Perusti 11:n välillä 

30.5.1953. 

Kauppasopimus No. 118/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Rakennusliike Villamo Oy:n 

välillä 20.7.1953. 

Kauppasopimus No. 112/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Rakennusliike Villamo Oy:n 

välillä 1.8.1953. 

Kauppasopimus No. 166/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Oy Sokos Ab:n välillä 12.9.1953. 

Hankintasopimus Sysmän Mylly- ja Sähkölaitos Oy:n ja Itä-Hämeen Sähkö Oy:n välillä 

5.10.1953. 

Kauppasopimus No. 168/53 Hämeenkylän Tiili Oy:n ja Toimitusjohtaja Einari Peltosen 

välillä 18.11.1953. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 9.4.1954. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 18.4.1954. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 9.10.1954. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.10.1954. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 19.9.1956. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Mellilän Saha Oy:n välillä 17.4.1957. 

Puutavaranmyyntisopimus Valtion ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 20.5.1957. 
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Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.10.1957. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 10.10.1958. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.9.1959. 

Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 13.9.1960. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 15.9.1960 

Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 14.8.1961. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.9.1961. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 21.9.1962. 

Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Ensio Liimataisen välillä 12.12.1962. 

Kauppakirja (IPR) Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri Ensio Karttusen välillä 13.12.1962. 

Hankintasopimus (Hissi no 12100) Suomen Metallityöväen Liitto ry:n:n ja Kone 

Osakeyhtiön välillä 27.6.1963. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 29.10.1963. 

Hankintasopimus (Hissi no 12266) Suomen Metallityöväen Liitto ry:n:n ja Kone 

Osakeyhtiön välillä 11.12.1963. 

Hankintasopimus (Hissi no 12349) Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n ja Kone 

Osakeyhtiön välillä 20.2.1964. 

Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 7.11.1964. 

Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Oiva Rautiaisen välillä 5.10.1965. 

Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Leo Kakon välillä 28.10.1965. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 4.11.1965. 

Hankintasopimus Posti- ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 15.4.1966. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 1.10.1966. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 22.9.1967. 

Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Aarre Vuorimaan välillä 26.3.1968. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 30.9.1968. 

Kauppakirja Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri Karttusen välillä 22.4.1969. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 11.9.1969. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 30.9.1970. 



 

Hankintasopimus (No S 42) Posti- ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 13.5.1971. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 19.9.1971. 

Huoltosopimus Enso-Gutzeit Oy:n ja Oy Konttori-automaatio Ab:n välillä 24.11.1971. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 25.8.1972. 

Sopimus Oy Ulkomainos Ab:n ja Oy Valio-Filmi Ab:n välillä 18.12.1972. 

Hankintasopimus Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Ajokki Oy:n välillä 8.6.1973. 

Sopimus Oy Ulkomainos Ab:n ja Oy Valio-Filmi Ab:n välillä 17.10.1973. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 18.10.1973. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 20.5.1974. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 25.10.1974. 

Hankintasopimus (No S 419) Posti- ja lennätinhallituksen ja Ajokki Oy:n välillä 25.6.1975. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 9.10.1975. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Markku Ollikaisen välillä 19.8.1976. 

Hankintasopimus Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Ajokki Oy:n välillä 

11.2.1977. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 4.10.1977. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Lauri Karttusen välillä 31.5.1977. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 2.8.1977. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 3.10.1977. 

Ohjelmistosopimus Oy Tampella Ab:n ja Oy Insinööritoimisto M.G. Honkanen 

ingenjörsbyrå Ab:n välillä 17.1.1978. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 26.1.1978. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Sähkölähteenmäki Oy:n välillä 7.7.1978. 

Kauppasopimus Oy Juurikassokeri ja Suomen Sokeri Oy:n välillä 10.10.1978. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Teräspeikko Oy:n välillä 15.12.1978. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy Sigma Ab:n välillä 19.12.1978. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Oulun Elokuvakeskus ry:n välillä 8.1.1979. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 4.5.1979. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Erkalaite Oy:n välillä 11.5.1979. 
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Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Semtu Oy:n välillä 11.7.1979. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Vaakatehdas Koskinen Ky:n välillä 12.10.1979. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Elektroniikkayhtymä Oy:n välillä 21.12.1979. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Scanmet Oy:n välillä 28.12.1979. 

Ohjelmistosopimus Oy Tampella Ab:n ja Oy Insinööritoimisto M.G. Honkanen 

ingenjörsbyrå Ab:n välillä 2.1.1980. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy Morus Ab:n välillä 9.1.1980. 

Kauppasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja Tauno Leppäsen välillä 18.3.1980. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 11.11.1980. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy Partek Ab:n välillä 15.2.1980. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Saret Oy:n välillä 16.1.1981. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Kospirt Oy:n välillä 17.3.1981. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Oy Kockmus Industri Ab:n välillä 26.3.1981. 

Hankintasopimus (Nro S 1059) ja Ajokki Oy:n välillä 21.5.1981. 

Toimitussopimus Oy Lohja Ab:n ja Sähkölähteenmäki Oy:n välillä 30.6.1981. 

Hankintasopimus Oy Tampella Ab:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 28.4.1982. 

Hankintasopimus Enonkosken kunnan ja Oy Vapor Ab:n välillä 19.10.1982. 

Vuokrasopimus Oy Valio-Filmi Ab:n ja A. Ahlström Oy:n välillä 22.11.1983. 

Markkinointisopimus Oy Tampella Ab:n ja Keskusosuusliike Hankkijan välillä 9.1.1985. 

Hankintasopimus 5551107 Valmet Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 19.3.1985. 

Hankintasopimus 5553701 Rauma-Repola Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 9.12.1985. 

Hankintasopimus 5553733 Siemens Osakeyhtiön ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 13.2.1986. 

Hankintasopimus 5556722 Altim Control Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 9.11.1986. 

Hankintasopimus 5553841 Strömberg Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 11.3.1987. 

Talotehtaiden myyntisopimus Rauma-Repola Oy:n ja Enso-Gutzeit Oy:n välillä 

22.12.1987. 

Kauppakirja Rauma-Repola Oy:n ja Oy Stockfors Ab:n välillä 22.12.1987. 

Hankintasopimus MH 529641 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n välillä 4.11.1988. 

Hankintasopimus MH 529869 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n välillä 6.1.1989. 



 

Hankintasopimus MH 529951 Oy Lohja Ab:n ja Oy Rolac Ab:n välillä 14.3.1990. 

Toimitussopimus N:O MH 529952 Oy Lohja Ab:n ja Wihuri Oy:n välillä 19.3.1990. 

 

Laskut 

Gust. Af Lindblom lasku 20.10.1868. 

Björkboda Fabriks Aktie Bolag lasku 28.4.1893. 

Paul Dettmann optiker och instrumentmakare lasku 10.7.1893. 

Osakeyhtiö Agros lasku 21.2.1900. 

Kusto Ojanen laku 2.6.1903.  

Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö lasku 12.8.1903. 

R. Hjorth lasku 21.9.1903; H. Saastamoinen Oy lasku 31.5.1906. 

H. Saastamoinen Oy lasku 44/13.7.1906. 

Kaukolan Saha lasku 22.10.1906. 

Kaukolan Saha lasku 8.11.1906. 

Kaukolan Saha lasku 20.8.1907. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.6.1913. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.9.1913. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 20.10.1913. 

Hämeen Maanviljelijäin Kauppa Osakeyhtiö lasku 12.8.1903. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 8.3.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 16.6.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 11.7.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 6.10.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 17.11.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 21.11.1939. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.4.1940. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.5.1940. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 23.7.1940. 

282 



283 
 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 6.8.1940. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 28.10.1940. 

Enso Virkailijakerho Oy lasku 18/28.11.1940. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 20.5.1941. 

Oy Renlund Ab lasku 39/11.6.1941. 

Varta Oy lasku 3311/24.7.1941. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 29.10.1941. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 10.11.1941. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 13.6.1942. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 11.11.1942. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 18.11.1942. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 2.3.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 22.3.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 19.4.1943. 

Oy Weilin &Göös Ab lasku 10.5.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 12.7.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.7.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 12.8.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 9.9.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 22.9.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.9.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.10.1943. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 31.1.1944. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 2.3.1944. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö 2.6.1944. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 16.9.1944. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 4.10.1944. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.10.1944. 



 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 15.12.1944. 

Valke Osakeyhtiö lasku 269/Ta/28.3.1950. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 25.4.1950. 

Oy Arabia Ab lasku 2850/14.4.1950. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 14.4.1950. 

Autola Oy lasku 4717/L/19.6.1950. 

Valtion Metallitehtaat lasku 1146/50/5.12.1950. 

Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiö lasku 30.12.1950. 

Oy Control Ab lasku 8849/VY8989/25.10.1960. 

Huolintaliike Oy Hanko Ab lasku 6369/31.12.1960. 

Oy Cronvall Ab lasku 52194/12.1.1961. 

 

Suomen Pankin arkisto (SPA) 

Johtokunnan kokouspöytäkirja 16.8.1961. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 24.3.1920. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 26.3.1920. 

Pankkivaltuuston kirjelmä valtioneuvostolle nro 65, 29.9.1920. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 13.11.1924. 

Pankkivaltuuston kirjelmä valtioneuvosotolle nro 13, 7.2.1928. 

Pankkivaltuuston suppeampi kokouspöytäkirja 29.11.1940. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 26.4.1961. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 22.8.1961, liite 34a. 

Pankkivaltuuston kokouspöytäkirja 14.9.1995. 

Rahauudistustoimikunnan mietintö 1949. 

Rahauudistustoimikunnan kokouspöytäkirja 12.9.1949. 

 

Suomen Pankin arkisto (digitaalitietokanta) (SPAD) 

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten vuosikertomus 1921. 
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Suomen Pankin vuosikirja 1914–1920. 

Suomen Pankin vuosikirja 1924. 

Suomen Pankin vuosikirja 1943. 

Suomen Pankin vuosikirja 1944. 

Suomen Pankin vuosikirja 1945. 

 

Toimihenkilöarkisto (THA) 

Pöytäkirja Suomen Työantajain Keskusliiton ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton 

välisestä neuvottelutilaisuudesta 14.1.1964. 

Sopimus Työmarkkinapoliittisista toimenpiteistä vuodeksi 1970. 

Tulopoliittinen vakauttamissopimus (P. M.) 1968. 

 

Työväen Arkisto (TA) 

Auto- ja konekorjaamoalan työehtosopimus 1973. 

Autokorjaamoalan työehtosopimus 1971. 

Kalkki- ja sementtiteollisuuden korjausosastojen työehtosopimus 1974. 

Konepaja-alan työehtosopimus 1971. 

Maatalouden työehtosopimus 1.4.1974–31.1.1976. 

Maatalouden työehtosopimus 1.4.1977–28.2.1979. 

Maatalouden työehtosopimus 1.5.1972–31.3.1973. 

Maatalouden työehtosopimus 1969. 

Mekaanisen puunjalostusteollisuuden työehtosopimus 1972–1973. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1969. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1970. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1971. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1972. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1973. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1974 (8.4.1974–31.1.1976). 



 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1976. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1977 (29.4.1977–28.2.1979). 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1979. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1980. 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1981 (30.4.1981–28.2.1983). 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1983 (8.4.1983–29.2.1984). 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1984 (30.3.1984–28.2.1986). 

Metalliteollisuuden työehtosopimus 1986 (11.4.1986–29.2.1988). 

Metsä- ja uittoalan työehtosopimus ja sen mukaiset m3-perusteiset metsätyöpalkkojen 

taulukot 14.2.1976–31.1.1977. 

Metsäalan työehtosopimus ja sen mukaiset metsäpalkkojen taulukot 1.6.1966–31.5.1967. 

Metsäalan työehtosopimus ja sen mukaiset metsäpalkkojen taulukot 1.6.1967–31.5.1968. 

Posti- ja lennätinhallituksen ja Postiliitto ry:n välinen työehtosopimus 1974. 

Posti- ja lennätinhallituksen ja Suomen Metallityöväen Liitto ry:n välinen työehtosopimus 

1971. 

Posti- ja lennätinlaitoksen autovirkoja ja -korjaamoja koskeva posti- ja lennätinhallituksen 

ja Postiliitto ry:n välinen työehtosopimus 1.2.1979–29.2.1980. 

Puusepänteollisuuden työehtosopimus 1972–1973. 

Puutarha-alan työehtosopimus 1.4.1974–31.1.1976. 

Pöytäkirja, joka laadittiin Suomen Metalliteollisuuden Työantajaliiton ja Suomen 

Metalliväen Liiton välille solmitun metalliteollisuuden työehtosopimuksen 

allekirjoittamistilaisuudessa Helsingin kaupungissa 25.3.1971. 

Rautatiehallituksen ja Suomen rautatieläisten Liitto ry:n välinen työehtosopimus 1.1.1971–

31.3.1972. 

Rautatiehallituksen ja Suomen rautatieläisten Liitto ry:n välinen työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen kaasutehtaita 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen 

kattohuopatehtaita koskeva työehtosopimus 1969. 
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Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen lääketehtaita 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen muovitehtaita 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Oy 

Lyijyvalkotehdas Grönberg:iä koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Oy Visko Ab:ia 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen pesuloita 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Rikkihappo 

Oy:n tehtaita koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Rikkihappo 

Oy:n Vuorikemian tehtaita koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen 

räjähdysainetehtaita koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Säteri 

Osakeyhtiötä koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen 

teknokemiallisia tehtaita ja Ryhmän pesuainejaostoa koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen Typpi Oy:tä 

koskeva työehtosopimus 1969. 

Suomen Työantajain Yleisen Ryhmän ja Suomen Työläisliitto ry:n välinen väri- ja liima-

ainetehtaita koskeva työehtosopimus 1969. 

 

Aikakauskirjat 

Defensor Legis-aikakauskirja 

Caselius, Ilmari. Rahan arvon vaihtelun seurauksista velkasuhteissa. Defensor Legis 1922 

s. 369–387. 



 

Korkeimmasta oikeudesta. Säästöpankki on oikeutettu käyttämään pankkiin talletettuja 

konkurssivelallisen varoja konkurssissa valvomiensa saatavien kuittaamiseen. Defensor 

Legis 1958 s. 117–121. 

Salonen, L.H. Poikkeuksellisten olojen aiheuttamista muutoksista 

pankkilainsäädäntöömme. Defensor Legis 1946 s. 325–339. 

 

JFT Juridiska föreningen i Finland tidskrift 

Cederberg, Lauri. Kultaklausuulin pätevyydestä. JFT 1933 s. 41–75. 

 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 

Ahtiala, Pekka. Rahataloudellinen integraatio ja Suomi s. 9–13. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 1/1992. 

Ahtiala, Pekka. Talouspolitiikka ja lama s. 61–85. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 

1/1997. 

Arola, Mika. Valtion lainanotto ja kansainvälinen rahoitusjärjestelmä s. 421–442. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja, 4/2011. 

Bärlund, Ragni. Sodanjälkeinen valuuttajärjestelmä s. 160–176. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 1944. 

Helenius, Lauri. Näkökohtia sotakorvausten vaikutuksesta kansantalouteemme s. 233–245. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1952. 

Hetemäki, Martti. EMU ja Suomi s. 337–347. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 3/1993. 

Hetemäki, Martti. Totuus EMUsta? s. 280–287. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 

3/1996. 

Hjerppe, Reino. Suomen talous itsenäistymisen aikaan s. 331–349. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 3/2017. 

Honkapohja, Seppo. Euroopan talousliitto ja yhteinen raha – mitä on uusi eurooppalaisuus? 

s. 290–295. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 3/1994. 

Karjalainen, Ahti. Keskuspankin rahatarjonnasta ja sen muodollisesta rajoittamisesta s. 

111–131. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1955. 
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Kuusterä, Antti. Markan matkassa – Suomen rahajärjestelmän historiaa 1840–1997 s. 285–

305. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2/1997. 

Lassila, Jaakko. Kansainvälisen maksujärjestelmän s. 45–56. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 1972. 

Lorenz-Wende, Andrea. Suomen liittyminen Bretton Woodsin valuuttajärjestelmään s. 

302–318. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 3/2007. 

Murto, Risto. Kuinka elää talletussuojan kanssa? s. 467–477. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 4/1993. 

Pihkala, Erkki. Keskiajan markasta setelieuroon s. 19–30. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 1/2002. 

Rossi, Reino. Sodanjälkeinen kansainvälinen valuuttapolitiikka s. 195–209. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1946. 

Ryti, Risto. Kultakannasta sekä keskuspankin tehtävistä ja mahdollisuuksista sen vallitessa 
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CBDC  Central Bank Digital Currency / digitaalinen keskuspankkiraha 

DL  Defensor Legis-aikakauskirja 

ECU  European currency unit (Euroopan valuuttayksikkö) 

ELKA  Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto 

EMU  Economic and monetary union (talous- ja rahaliitto) 

EU  Euroopan unioni 

EUT  Euroopan unionin tuomioistuin 

EY  Euroopan yhteisö 

HE  Hallituksen esitys 

IMF  The International Monetary Fund (Kansainvälinen 

valuuttarahasto) 

KA  Kansallisarkisto 

KK  Kansalliskirjasto 

KKD  Kansalliskirjaston digitaalitietokanta 

KKO  Korkein oikeus 

KOK  Kokoomus 

KOP  Kansallis-Osake-Pankki 

LM  Lakimies-aikakauskirja 

MTK   Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 

PVM  Eduskunnan pankkivaltuusmiehet 

PaV  Pankkivaliokunta 

RKP  Suomen ruotsalainen kansanpuolue 

SDP  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

SETELI   Sähkö- ja Elektroniikkateollisuusliitto 

SK  Suomen kuvalehti 

SMP  Suomen Maaseudun Puolue 

SPA  Suomen Pankin arkisto 

SPAD  Suomen Pankin arkisto (digitaalitietokanta) 

SPV  Suomen Pankin vuosikirja 

SPPV  Suomen Pankin pankkivaltuusto 

SPJ  Suomen Pankin johtokunta 

SuV  Suuri valiokunta 

SÄKÄ  Sähköisen käteisen työryhmä 
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THA  Toimihenkilöarkisto 
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VNS  Valtioneuvoston selonteko 
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