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Mistä raha tulee? 

• Moderni raha velkasopimus (IOU), joka 
voidaan luoda tyhjästä 

• X:n velkakirja Y:lle  Y voi maksaa Z:lle X:n 
velkakirjalla, jos Z luottaa X:n maksukykyyn 

• Pankit selvittämään velkasuhteita  pankin 
tehtäväksi arvioida velallisen maksukyky  
nykymuotoisessa kapitalistisessa 
rahataloudessa pankkijärjestelmä luo 
merkittävän osan rahasta  



Esimerkki rahan luonnista 

Varat Velat Varat Velat Varat Velat

Pankki Yritys Työntekijä 

1000 
(Yrityksen 
velkakirja) 

1000 
(Yrityksen 
talletusta 
vastaava 

velka) 

1000 
(Talletusvarat)  

1000 
(Velka  

pankille) 



Esimerkki rahan kierrosta 

Varat Velat Varat Velat Varat Velat

Pankki Yritys Työntekijä 

1000 1000 1000   1000 

500   1000 1000 1000 500  
(Talletusvarat)   



Yksityiset pankit ja keskuspankki 

• Modernissa rahataloudessa viimekätinen 
maksuväline valuutta eli valtioraha eli 
keskuspankkiraha 

• Pankkijärjestelmässä pankkien väliset siirrot 
selvitetään keskuspankkirahalla 

– pankit hyväksyvät toisiltaan maksuvälineeksi vain 
valtion valuutan 

– selvitys tapahtuu käytännössä kirjauksina 
keskuspankin tileillä 



Esimerkki keskuspankin selvitystoiminnasta 

Varat Velat Varat Velat Varat Velat

Yrityksen 
Pankki A 

Yritys 
Työntekijän 

Pankki B 

1000 1000 1000   1000 

Varat Velat Varat Velat

Työntekijä Keskuspankki 

1000 500 + 
500 (velka 

keskuspankille) 

500  
(pankin  

A velkakirja) 

500  
(velka  

pankille B) 

500 

1000 500 500 
(keskus- 
pankki- 

raha) 

500 
(työntekijän 

talletusta 
vastaava 

velka) 



Esimerkki käteisnostosta 

Varat Velat Varat Velat Varat Velat

Yrityksen 
Pankki A 

Yritys 
Työntekijän 

Pankki B 

Varat Velat Varat Velat

Työntekijä Keskuspankki 

1000 500 + 
500 (velka 

keskuspankille) 

500  
(pankin  

A velkakirja) 

500  
(velka  

pankille B) 

500 
(setelit ja 
kolikot) 

1000 500 500 
(keskus- 
pankki- 

raha) 

500 
(työntekijän 

talletusta 
vastaava 

velka) 

500  
(pankin  

A velkakirja) 

500  
(velka  

työntekijälle) 

0 0 

500 
(talletus) 

 



Keskuspankit ja rahapolitiikka (1) 

• Keskuspankin harjoittama rahapolitiikka 
perustuu niin ikään keskuspankkirahaan 
viimekätisenä maksuvälineenä 

• Keskuspankki perii korkoa 
keskuspankkirahasta (selvitystoiminnasta) 

• Yksityisten pankkien lainakorkojen perustana 
yli yön -korko 
– Euroalueella EONIA, jonka johdannaisia EURIBORit 

– Yhdysvalloissa Fed Funds Rate  

 



Keskuspankit ja rahapolitiikka (2) 

• Yli yön -korko määrittyy pankkien välisillä 
markkinoilla 
– Keskuspankki määrittää diskonttokoron, 

talletuskoron ja avomarkkinaoperaatiokoron 
• Diskonttokorko = maksuvalmiuskorko = korko, jolla 

pankit aina saavat keskuspankkirahaa keskuspankista 

• Talletuskorko = korko, jolla pankit voivat tallettaa 
ylimääräiset reservit keskuspankkiin yön yli 

• Avomarkkinaoperaatiokorko = korko, jolla keskuspankki 
lainaa pankeille säädellessään rahamarkkinoiden 
likviditeettiä 



Keskuspankit ja rahapolitiikka (3) 

• Yli yön -korko määrittyy pankkien välisillä 
markkinoilla 

– Ne pankit, joilla ei riittävästi reservejä eli tilit tasaavaa 
keskuspankkirahaa lainaavat niitä pankeilta, joilla on 
ylimääräisiä reservejä  alijäämäpankit välttävät 
diskonttolainaamisen ja ylijäämä pankit saavat 
talletuskorkoa korkeamman koron reserveille  yli 
yön –korko diskontto- ja talletuskoron puoliväliin 

– Keskuspankkirahan kokonaismäärä järjestelmässä 
vaikuttaa yli yön -koron tasoon 



Yli yön -koron määräytyminen eurojärjestelmässä 



Rahan endogeenisuus (1) 

• Kun keskuspankilla on korkotavoite, sen on 
lainattava pankeille aina pyydettäessä 
keskuspankkirahaa (diskonttoikkuna) 

• Pankit voivat lainata yrityksille ja 
kotitalouksille ensin ja hakea reservit illan 
päätteeksi markkinoilta  reservivaatimukset 
eivät rajoita luototusta  rahakerroinmalli ei 
päde  keskuspankki ei voi säädellä luottojen 
(velkarahan) määrää taloudessa 

 



Rahan endogeenisuus (2) 
• Modernissa rahataloudessa 

kokonaisrahamäärä riippuu kulutus-, 
investointi- ja velanotto/antopäätöksistä 

– Ilman luottojen kysyntää (tarvetta) rahan määrä ei 
voi lisääntyä 

– Yksityiset pankit eivät hyväksy kaikkia 
luottohakemuksia 

• Kysyntävetoinen rahan luonti, endogeeninen 
rahan tarjonta, kysyntävetoinen talous 



Valtion kulutuksen rahoitus 
modernissa pankkijärjestelmässä (1) 
• Valtio tarvitsee muiden toimijoiden tapaan 

maksujensa selvittämiseen keskuspankkirahaa 

• Keskuspankkiraha =  valtioraha = valuutta 

• Rahapoliittisesti suvereeni valtio pysty aina 
suorittamaan maksunsa 
– Valtio, joka laskee itse liikkeelle viimekätistä 

maksuvälinettä, 

– joka on velkaantunut omassa valuutassaan, 

– jonka vaihtosuhde muihin valuuttoihin määräytyy 
vapaasti markkinoilla (kelluva valuutta) 



Valtion kulutuksen rahoitus 
modernissa pankkijärjestelmässä (2) 

• Valtiot eivät kuitenkaan rahoita kulutustaan 
keskuspankkiluotoin 

– kielletty suuressa osaa valtioita (esim. Yhdysvallat 
ja euroalue) 

– rahapoliittisesti suvereenille valtiolle markkinoilta 
lainaaminen ei ole ongelma 

– valtioiden kulutuksen rahoitus käytännössä 
samalla tavalla kuin yksityisten toimijoiden 

 

 



Valtion kulutuksen rahoitus 
modernissa pankkijärjestelmässä (3) 

• Markkinarahoitus ja suora 
keskuspankkirahoitus tuottavat saman 
lopputuloksen kysynnän näkökulmasta 

– Markkinarahoitus: yksityiset pankit ostavat valtion 
velkakirjan keskuspankista lainaamillaan 
reserveillä 

– Keskuspankkirahoitus: keskuspankki ostaa suoraan 
valtion velkakirjan 

– Valtion kulutusvoima (kysyntä) kasvaa yhtä paljon 

 



Valtion kulutuksen rahoitus 
modernissa pankkijärjestelmässä (4) 

• Lopulta ero siinä, että suora 
keskuspankkirahoitus kasvattaa reservien 
määrää pankkijärjestelmässä  yli yön -korko 
laskee 

• Keskuspankki voi kuitenkin imeä 
avomarkkinaoperaatioilla ylimääräisen 
likviditeetin pois pankkijärjestelmästä  
korkovaikutuksen neutralisointi  

 



Keskustelu ja kysymyksiä 



 


