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On myytti, että valtio painaa rahaa. To-
dellisuudessa lähes kaikki (95–99%) 
kierrossa oleva raha on yksinomaan nu-
meroita tietokannoissa. 

Pankit lainaavat pääomaansa 
vastaan monikymmenkertaisesti rahaa osareservijärjes-
telmän (fractional reserve) puitteissa. Euroopan Keskus-
pankin sääntöjen mukaan pankeilla on oltava 0–2% va-
rallisuutta verrattuna myöntämiinsä lainoihin. Pankilla 
ei siis ole lainattavaa rahaa itsellään, vaan velka eli raha 
luodaan lainaushetkellä pankin kirjanpitoon tyhjästä pa-
rilla napin painalluksella.

Yritysten ja yksityishenkilöiden lisäksi valtiot ja 
kunnat lainaavat rahaa liikepankeilta. Veroja keräämällä 
valtiot ja kunnat maksavat lainaamansa rahan takaisin 
liikepankeille. Kaikki kierrossa oleva raha onkin alun 
perin aina jonkun lainaa tai luottoa pankeilta. Ongelma 
tietenkin on, että velan korkoa ei luoda samalla tavoin 
tyhjästä kuin velkaa.

Muu yhteiskunta onkin liikepankeille aina enemmän 
velkaa korkoineen kuin kierrossa on velkarahaa. Pysyäk- 
seen pystyssä systeemi edellyttää ikuista kasvua – niin 
lainoissa kuin kulutuksessakin. Tämä on tietenkin ra-
jallisessa maailmassa melkoinen ongelma. Tälle järjestel-
mälle on olemassa vaihtoehto…

Aki Järvinen

Talousdemokratia – 
Vaihtoehto nykyiselle 
rahajärjestelmälle

…Talousdemokratia
Perusajatus on, että valtio ja kunnat voisivat itse laskea 
liikkeelle rahaa, jolla ne rahoittaisivat yhteiskunnan 
perustoiminnot ja investoinnit sekä työntekijöidensä 
palkat. Tällöin muun muassa terveydenhuolto, poliisi, 
palokunnat, koulut ja eritoten vesilaitokset sekä energia-
verkko jäisivät valtion ja kuntien vastuulle eivätkä sijoit-
tajien pelinappuloiksi.

Käytännössä perustettaisiin kuntapankkeja, jotka 
myöntäisivät lainan isännälleen, mutta ei kenellekään 
muulle. Kunta sitten kuluttaisi rahan kiertoon. Tarpeen 
mukaan osa kulutetusta rahasta kerättäisiin takaisin ve-
roina. Järjestelmä sallisi isotkin julkiset projektit ilman 
velkaantumista ulkopuolisille. Tavalliset ihmiset voisivat 
pitää rahansa kuntapankeissa täysin turvassa. 

Systeemi edellyttäisi kahtia jaettua organisaatiota: 
toisaalla valvottaisiin kierrossa olevan rahan määrää ja 
toisaalla päätettäisiin julkisen rahoituksen kohteista. Mo-
lemmissa päättävät henkilöt olisivat julkisesti valittuja. 
Myös heidän riippuvuussuhteensa olisivat julkisia ja 
heidät voitaisiin tarvittaessa erottaa kesken toimikauden. 
Rahan käyttökohteista päätettäisiin kuten nytkin, demo-
kraattisesti – siitä nimi talousdemokratia. Talousdemo-
kratiassa liikepankkien pitäisi muuttua sijoituspankeiksi. 
Toisin kuin nykyään, niitä ei missään tilanteessa pelastet-
taisi. Liikepankkien riskinottoa rauhoittaisi niin sanottu 
Brasilian malli, jossa ylemmät pankkihenkilöt vastaisivat 
omalla omaisuudellaan pankin tuloksesta.

Talousdemokratiaa vastustavien tulisi tarkastella re-
hellisesti viimeisen 40 vuoden ajanjaksoa. Vapaiden 
markkinoiden ihannointi on johtanut ihmisten ja 
luonnon alati voimistuneeseen pahoinvointiin, niin ab-
soluuttisesti kuin suhteellisesti. Länsimaissa tilannetta on 
piilottanut aggressiivinen tuotannon ja saastuttamisen ul-
koistaminen kolmansiin maihin.

Työllisyys
Valtion tehtävä on huolehtia kansalaisten elämän edel-
lytyksistä. Talousdemokratiassa tämä tarkoittaa perus-
palkkaa (esim. 1000 €/kk) jokaiselle täysi-ikäiselle kansa-
laiselle. Perustulomallilla on monia etuja. 

Esimerkki: kolmen hengen firman palkkamenot las-
kevat välittömästi 3000 €/kk, koska valtio maksaa jo-
kaiselle kuukaudessa tuhat euroa, on tämä töissä tai ei. 
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Neljännen ihmisen palkkaukseen olisi laskennallisesti 
käytössä 4000 €/kk (vapautunut 3000 €/kk ja uuden 
työntekijän oma peruspalkka 1000 €/kk). Jos uusi työn-
tekijä saisi firmalta 1000 €/kk oman peruspalkkansa 
päälle, niin kuukausipalkka olisi 2000 €. Kun lakisää-
teiset työnantajamaksut ovat karkeasti tuhat euroa kuu-
kaudessa, firmalle jäisi vielä tuhat euroa toimintansa ke-
hittämiseen.

Jos firma maksaisi saamansa palkkamenojen alen-
nuksen alkuperäisille työntekijöille bonuksena, vero-
tuksella osa kohonneista palkoista voitaisiin palauttaa 
takaisin valtiolle. Työllistäminen olisi siis houkuttelevaa, 
koska se vähentäisi alkuperäisten työntekijöiden työpai-
neita ja stressiä, mahdollistaisi vuorottelua lisäkuluitta.

Peruspalkka poistaa byrokratian ja tukiviidakoiden 
tarvetta. Osa-aikaisista töistä tulee järkeviä, kun pienikin 
työnteko nostaa aina ansiotasoa. Järjestelmä kannustaa 
yrittäjyyteen, työmoraali paranee ja karenssipelot kari-
sevat. Kotiäitien ja -isien toimeentulo varmistuu. Esimer-
kiksi vanhusten kotihoidon, talonmiestöiden ja itsestään 
huolehtimisen arvostus nousee, kuten kuuluukin. Opis-
kelijan ei tarvitse ottaa lainaa eikä työskennellä opin-
tojen ohella. Ensimmäisenä vuonna opintotuki on sama 
kuin perustulo eli 1000 €/kk, seuraavina vuosina 1000 
tai 800 €/kk riippuen suorituksista. Alempikaan tuki ei 
tekisi elämästä mahdotonta, mutta kannustaisi nopeaan 
opiskeluun. Kaikki koulutustasot toimisivat samalla pe-
riaatteella.

Infrastruktuuri ja yhteiskunta
Fossiiliset polttoaineet (öljy, hiili, kaasu) yhdessä ydin-
voiman kanssa vastaavat kolmea neljännestä Suomen 
energian kulutuksesta. Suomessa pitäisi käynnistää nopea 
omavaraisuuteen pyrkivä energiantuotanto.

Omavaraisen energiantuotannon suurin ongelma on 
sen rahoitus. Talousdemokratia tarjoaisi ratkaisun.

Talousdemokratia mahdollistaisi junarataverkoston 
parannus- ja laajennustyön sekä homekoulujen, vesilai-
tosten ja putkitusten päivityksen. Samoin poliisi saisi 
reilusti lisää resursseja harmaan talouden tutkintaan ja 
pienempien paikkakuntien päivystykseen. Oikeuslaitos 
voisi purkaa jonoja henkilökuntaa lisäämällä. Terveyden-
huoltoalan opiskelijoille taattaisiin työpaikka. Sairaaloita 
ja niiden osastoja ei tarvitsisi sulkea. Työttömyys häviäisi 
hyvin nopeasti.

Talouskuplia syntyy aina, mutta talousdemokra-
tiassa niiden vaikutukset eivät haittaisi yhteiskunnan 
infrastruktuuria. Harva ihminen häviäisi talousdemokra-
tiassa. Sitä vastoin globaali talousjärjestelmä ja kansain-
väliset pankit siitä tuskin innostuvat.

Talousdemokratian vaikutukset
Perustulomalliin (1000 €/kk yli 23-vuotiaille, 800 €/kk 
yli 18-vuotiaille työttömille) siirtyminen lisäisi Suomen 
valtion menoja 20–30 miljardia vuosittain. Kuulostaako 
hurjalta? Tästä summasta viidestä kymmeneen miljardia 

palaisi takaisin tuloverojen kautta. Harmaasta talou-
desta kerättäisiin vuosittain kahdesta kymmeneen mil-
jardia, byrokratian karsimisesta kaksi miljardia, valtion 
ja kuntien velkojen korkomenojen poistumisesta kah-
desta kolmeen miljardia, erilaisista kuluveroista yhdestä 
kolmeen miljardia. Nettona kiertoon tulisi parhaim-
millaan kymmenen miljardia euroa lisää rahaa. 

Vastapainona pankkien reservivaatimuksia nostet-
taisiin tasaisesti seuraavat kymmenen vuotta. Näin kier-
rosta poistuisi valtavasti velkarahaa (pankkien pitäisi 
neuvotella asiakkaiden kanssa useimmat lainat uusiksi ja 
etsiä takauksia). Kokonaisuudessaan kierrossa oleva raha-
määrä pysyisi varsin tasaisena.

Nykyjärjestelmässähän puhdasoppiset toiminta-
tavat ovat menojen leikkaukset, verojen nosto, EU/
EKP-takuut ja pankkituet. Pankkituissa koomisinta on, 
että ensin valtiot lainaavat pankeilta markkinakoroilla 
ja sitten pääomittavat (toisinaan samojakin) pankkeja. 
Nämä toimenpiteet johtavat väistämättä kierrossa olevan 
rahamäärän voimakkaaseen laskuun eli deflaatioon. 
Tästä seuraa valtava lama.

Talousdemokratian avulla yksittäiset ihmiset voivat 
ansaita rahaa, maksaa lainojaan ja jopa pelastaa pankkeja 
menettämättä asuntojaan laman ja työttömyyden seu-
rauksena. Ylimalkaan talousdemokratian mukainen 
rahan kiertoon laskeminen pehmittäisi talouden heilah-
teluja eikä inflaatiosta olisi pelkoa vuosikausiin. 

Maailman resurssiongelmista johtuen energian ja 
ruuan hinnat tulevat luultavasti jatkossakin pysymään 
korkeina. Monelle suomalaiselle tämä on tietenkin ikävä 
yllätys, vaikka tilanne monissa muissa maissa on paljon 
raadollisempi. Talousdemokratia lisäisi huomattavasti 
alueiden ja valtioiden omavaraisuutta.

Talousdemokratia auttaa ensisijassa alempia yhteis-
kuntaluokkia mahdollistamalla työllistymisen. Maail-
malla seikkailevien eläkerahastojen sijoittelu on vähin-
täänkin epävarmaa. Talousdemokratia sen sijaan var-
mistaa peruseläkkeet kaikille.

Hupaisinta talousdemokratian kannalta on, että jo 
nyt lainsäädäntö mahdollistaa valtio- ja kuntapankkien 
perustamisen. Kysymys kuuluu, löytyykö päättäviltä ta-
hoilta rohkeutta toimia vastoin voodoo-ekonomistien 
ohjeita. Talousdemokratia antaa rahalle arvon, joka sille 
kuuluu – välinearvon.

”Talouskuplia syntyy aina, 
mutta talousdemokratiassa 
niiden vaikutukset eivät haittaisi 
yhteiskunnan infrastruktuuria.”


