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Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen kevätkokoukseen

Kokous pidetään maanantaina 29.4.2019 alkaen klo 18 yhdistyksen kerhohuoneella 
osoitteessa Mechelininkatu 15 B 47.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat:
– esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien ja toiminnan- 

tarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
– lisäksi päätetään hallituksen esittämistä muutoksista yhdistyksen sääntöihin

Vappuaiheinen tarjoilu, tervetuloa!

Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy elokuun lo-
pussa. Lehteen tarkoitettu aineisto pyy-
detään lähettämään Tuukka Talviolle 
7.8. mennessä, mieluiten sähköpostilla 
tuukka.talvio@iki.fi. 
Kirjoitukset julkaistaan myöhemmin  
sähköisessä muodossa yhdistyksen  
internetsivuilla www.snynumis.fi.

Turun kerho 

SNY:n Turun kerho kokoontuu joka 
kuun ensimmäisenä perjantaina ravin-
tola Mallaskukossa (Yliopistonkatu 37).

Utile dulci – antiikin rahoista  
Suomessa

Sarjassa Taidehistoriallisia tutkimuksia il-
mestyi viime syksynä 50:s nide, nimeltään 
Utile dulci – Antiikin kulttuurin opetuksesta 
ja harrastuksesta (toim. Ilkka Kuivalainen, 
Leena Pietilä-Castrén ja Hanne Selkokari; 
232 s.). Myös numismatiikka on luonnol-
lisesti mukana: aiheena ovat ”Antiikin ra-
hat Helsingin yliopiston kokoelmassa” (s. 
155–176), kirjoittajana T. Talvio. Rahoja ja 
mitaleitakin sivutaan myös eräissä muissa 
kirjoituksissa, kuten Laura Ahon ”Johannes 
Sundwall – Antiikin aatteen mies” (s. 64–
75) ja Anna-Maria Wilskmanin ”Kleobis 
ja Biton – Antiikista nykyaikaan” (77–94). 
Wilskmanin artikkelissa esitellään mm. W. 
Runebergin muovailema Åbo Akademin 
perustamismitali. Valitettavasti kirjoitta-
ja ei ole tiennyt, että mitali lyötiin nimen-
omaan ÅA:n perustamisen, ei pelkästään 
Dahlströmin veljesten muistoksi.      
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THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue:

–  Eeva Jonsson discusses a Chinese cash from 618–907 found in 
Gotland. A number of East Asiatic coins, mostly jitals, are known 
from Viking-Age finds, including the cash from Väskinde church. 
The possibility of its being a secondary find cannot, however,  
be excluded.

–  Aki Tsupari gives an account of the inflation periods that domi-
nated much of the history of the Finnish markka from WW1  
onwards, including the banknotes of that era.

–  Antti Matikkala (1979–2019) in memoriam. Dr Antti Matikkala 
was a leading authority on heraldry and the orders of chivalry in 
Finland.   

Ulvilan rahakätkö esillä Kansallismuseossa 
Vuonna 2004 löydetty Ulvilan keskiaikainen 
rahakätkö on esillä Kansallismuseossa 20.2.–
2.6.2019 museon toisen kerroksen parvella. 
Kätkö löydettiin kirkon viemäröintitöiden 
yhteydessä. Yhteensä 1 473 keskiaikaista ho-
pearahaa oli kätketty tinakannun sisällä ole-
vaan nahkapussiin. Kätkö on 1390-luvulta, 
sillä siinä ei ole yhtään rahaa, joka olisi var-
muudella 1400-luvulta. Nykytiedon valossa 
rahat ajoittuvat pääosin 1360–90 -luvuille.  
 Pieni osa löydöstä konservoitiin jo heti 
kätkön löydyttyä, mutta koska rahat eivät 
olleet vaarassa tuhoutua, pääosa niistä jä-
tettiin tuolloin konservoimatta ja rahojen 
kuntoa päätettiin tarkkailla säännöllisesti. 
 Kansallismuseon perusnäyttelyuudistus 
on nyt edennyt viimeiseen vaiheeseensa 
eli uusimatta on enää Ruotsin ja Venäjän 
ajasta kertova osuus. Kyseinen aikakausi 
on numismaattisesti äärimmäisen mielen-
kiintoinen ja tärkeä. Mahtuvathan tuolle 

aikavälille muun muassa Turun rahat, ploo-
turahat, ensimmäiset setelit, ruotsalaisten ri-
tarikuntien synty kuten myös ruotsalaisen ja 
venäläisten mitalien tuleminen keskeiseksi 
osaksi maamme numismaattista perintöä. 
 Nykyisessä Ruotsin ja Venäjän vallan ajas-
ta kertovassa näyttelyssä ei ole juurikaan 
numismaattista esineistöä, lukuun ottamatta 
vähän aikaa sitten uudistettua valtaistuin- 
salia. Kyseinen näyttelyosuus on ajalta, jol-
loin rahakammiolla vielä oli omat näyt-
telynsä, joten se painottuu historian ja 
kansatieteellisten kokoelmien esineistöön. 
Nyt suunnitteilla olevassa Ruotsin ja Venäjän 
vallan ajan perusnäyttelyssä rahat tulevat 
olemaan yksi keskeisistä esineryhmistä. Tätä 
silmällä pitäen Ulvilan rahakätkö haluttiin 
kokonaisuudessaan konservoida, jotta se 
voitaisiin laittaa näytteille.

Jani Oravisjärvi
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Uudelleen löydetty: Pohjoismaiden ainoa 
kiinalainen cash-raha viikinkiajalta 
Eeva Jonsson

Kaukoidästä tuodut eksoottiset esineet muo-
dostavat viikinkiajan tutkimuksen kannalta 
oman mielenkiintoisen tutkimusaineiston-
sa, joka on viime aikoina ollut esillä useista 
syistä ja erilaisista näkökulmista. Charlotte 
Hedestierna-Jonson esittää toistaiseksi jul-
kaisemattomassa käsikirjoituksessaan With 
Asia as neighbour. Archaeological eviden-
ce of contacts between Scandinavia and 
Central Asia in the Viking Age and the Tang 
Dynasty hyvän yhteenvedon Ruotsin ek-
soottisista esinelöydöistä Tang-dynastian 
ajalta (618–907 jKr.) ja sitä seuraavilta vuo-
sisadoilta. Hedenstierna-Jonson toteaa, että 
eksoottiset rahat ovat saaneet osakseen 
enemmän tutkimuksellista huomiota kuin 
muut esineet. 

Suurin löytöryhmä ovat luonnollisesti is-
lamilaiset dirhemit, joita tunnetaan ruotsa-
laisista löydöistä nykyään 83 353 kpl (K. 
Jonsson 2015: 54). Näistä noin 78 % on 
löytynyt Gotlannista (Rispling 2004: 123). 
Islamilaisten dirhemien tuonti Pohjolaan 
käynnistyi vuoden 800 tienoilla ja päättyi 
1010-luvun alussa. Valtaosa ruotsalaisten 
löytöjen dirhemeistä on lyöty Samanidi-
dynastian aikana 890-luvulta eteenpäin. 
Roman K. Kovalevin mukaan vaikuttaa sil-
tä, että Samanidien dirhemit on lyöty ensi 
sijaisesti Pohjois-Euroopan kanssa käytävää 
kauppaa varten (Kovalev 2002). Ennen saa-
pumistaan Skandinaviaan dirhemit päätyivät 
ensin venäläisille kauppiaille ylijäämänä/
voittoina arabien kanssa käydystä kaupasta. 

Eksoottisten rahalöytöjen osalta erityisesti  
Ohindissa lyödyt viikinkiaikaiset jitalit ovat 
saaneet runsaasti palstatilaa viime aikoina 
(ks. esim. Leimus 2017: 9–10; Ehrnsten 2017: 

7–8; Tikkanen 2017: 45–48; Kuleshov 2018: 
29–31). Ohind sijaitsee nykyisin Pohjois-
Pakistanissa. Pakistan itsenäistyi Intiasta 
vuonna 1947, kun brittiläinen Intia jaettiin 
hindujen Intiaan ja muslimien Pakistaniin. 
Ohindissa lyötyjä hopearahoja on kuitenkin 
edelleen perinteisesti tapana kutsua intialai-
siksi. Ne tulivat pohjolaan samaa tietä kuin 
dirhemit eli venäläisten kauppiaiden väli-
tyksellä. Jitaleiden kohdalla on kyse ennen 
muuta sattumasta, sillä ne ovat ilmestyneet 
pohjoismaiseen löytöaineistoon metallinpal-
jastinharrastuksen yleistymisen ja metallin-
paljastintutkimusten ansiosta. Pohjoismaiden 
ensimmäinen jital löytyi Öölannista vuonna 
2009 (E. Jonsson 2018: 8–9 ja siinä mainitut 
viitteet). Jitalit ovat yhä harvinaisia löytöjä. 
Ivar Leimuksen mukaan eurooppalaiset löy-
döt käsittävät nykyisin kaikkiaan 21 Ohindin 
jitalia (Leimus 2017: 9). Leimuksen listaan 
voidaan lisätä Viacheslav Kuleshovin vast-
ikään julkaisemat kuusi uutta itäeurooppa-
laista jital-löytöä (Kuleshov 2018: 29–31).    

Kiinalainen cash-raha Gotlannista
Tällä lyhyellä kirjoituksella haluan ottaa 
esille erään vanhan ja ainutlaatuisen löy-
dön, joka näyttää vaipuneen arkeologisel-
ta tutkimukselta kokonaan unohduksiin 
(esim. Zachrisson 2011; Romgard 2016; 
Hedenstierna-Jonson julkaisematon käsi-
kirjoitus). Nils Ludvig Rasmusson nimittäin 
julkaisi vuoden 1961 Nordisk Numismatisk 
Årskriftissä Väskinden kirkosta löytyneen 
kiinalaisen pronssista valetun cash-rahan 
(Lockhart s. 8 nro 374)(Rasmusson 1962: 
172–173)(SHM 26274: 342). Vuonna 1953 
toteutetuilla kaivauksilla otettiin talteen 
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kaikkiaan 347 rahaa, joista kiinalainen raha 
on ainoa viikinkiaikainen. Tutkimuksista ei 
valitettavasti kirjoitettu kaivausraporttia. 

Kiinalainen raha on lyöty Taizong-keisarin 
(976–997 jKr.) aikana. Sitä säilytetään 
Kuninkaallisen rahakabinetin kokoelmissa 
Tukholmassa, mutta rahakammion muuton 
vuoksi rahaa ei valitettavasti päässyt kat-
somaan eikä valokuvaamaan. Väskinden 
kirkon rahalöydöt otettiin talteen ilman 
löytötietoja, joten löytöolosuhteiden perus-
teella ei voi päätellä onko kysymyksessä 
sekundäärinen löytö. Rasmusson mainitsee 
Väskinden kirkon löydön lisäksi, että Hassle 
Bösarpsin turvesuosta Skånesta kerrotaan 
löytyneen ”kiinalaisen kuparirahan”, mut-
ta raha ei valitettavasti enää nykyisin ole 
identifioitavissa Kuninkaallisen rahakabi-
netin kokoelmissa (SHM 3765)(ks. kuva 1).

Sana cash ei liity englanninkielen cash-
sanaan kuten voisi olettaa, vaan se palautuu 
sanskriitinkieliseen sanaan kar a, joka oli 
kiinalainen rahayksikkö. Sana kar a merkit-
see ”pientä kuparikolikkoa”. Nämä pyöreät 
cash-rahat, joiden keskellä on nelikulmai-
nen reikä, olivat Kiinassa käytössä yli 2000 
vuoden ajan, aina 200-luvulta e.Kr. vuoteen 
1911 saakka. Rahat on valettu pronssista ja 
sen jälkeen ne on lävistetty. Kiinalaiset us-
koivat että maapallo on neliönmuotoinen. 
Rahan keskellä oleva reikä symbolisoikin 
taivaankannen ympäröimää maapalloa. Toki 
reiällä oli myös käytännöllinen tarkoitus, 
sillä reiän ja tikun avulla voitiin kätevästi 
pinota isompi määrä rahoja.

Pohjoismaista ei ole löytynyt useampia 
pronssista valettuja viikinkiaikaisia cash-
rahoja ja Venäjältäkin niitä tunnetaan vain 
yksi. Venäläinen löytö on irtolöytö Kaman 
alueelta. Vuoden 2000 jälkeen löydetty raha 
on tyyppiä Kai Bao Yuan Tong (621–907 

1 Kiitän FT Viacheslav Kuleshovia Tukholman yliopiston numismaattisessa tutkimusryhmässä tästä  
lähdeviitteestä. 

jKr.), joka on kiinalaisen Tang-dynastian 
tavallisin rahatyyppi (Kostikov & Širinkin 
2015: 45, kuva 12).1 Kiinalaisia cash-raho-
ja esiintyy säännöllisesti arkeologisessa ai-
neistossa Altai vuoriston takaisella alueella 
eli hyvin kaukana idässä (FT Viacheslav 
Kuleshov, suullinen tiedonanto).  

Resentti matkamuisto vai  
viikinkiaikainen hauta-anti?
Onko Gotlannin Väskinden kirkosta löy-
tynyt cash-raha nykyaikaisen kirkossakä-
vijän pudottama matkamuisto, joka olisi 
päätynyt maahan ennen vuotta 1953, vai 
onko se peräisin viikinkiajan kontekstista?  
Kysymykseen ei voi antaa varmaa vastausta, 
mutta nähdäkseni jälkimmäinen vaihtoehto 
on todennäköisempi. 

Kirjallisten lähteiden valossa tiedetään 
varmasti, että juutalaiset kauppiaat, niin 
kutsutut radhaniitit tekivät kauppamatkoja 
aina Kiinaan saakka. Ibn Khord dhbeh ku-
vailee muun muassa heidän matkareittejään 
800-luvulle ajoittuvassa arabialaisessa läh-
teessä Kit b al-Mas lik wa l-Mam lik [The 
Book of Itinetaries and Kingdoms] (Romgard 
2016: 230). Idästä tuotiin silkkiä ja muita 
tekstiilejä, mausteita ja muita ylellisyystuot-
teita. Skandinaavien mahdollisista matkoista 

Kuva 1. Kiinalainen pronssista valettu cash-raha. 
Song-dynastia, Keisari Taizong (976–997 j.Kr.), 
tyyppi Tai Ping Tong Bao. Rahan kiinankielinen 
teksti merkitsee kirjaimellisesti ”suuren rauhan 
mahtava sinetti”. Tuntematon kuvaaja. 
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Kiinaan saakka ei ole suoranaisia kirjallisia 
tai arkeologisia todisteita. Pohjoismaista toki 
tunnetaan yksittäisiä kiinalaisia löytöjä ja 
kiinalaisesta kontekstista tunnetaan joitakin 
pohjoisia löytöjä, mutta on todennäköistä, 
että nämä tuotteet ovat vaihtaneet matkan 
varrella omistajaa useita kertoja.   

Kaukoidän merkittävin vientiartikke-
li oli silkki, joka oli sekä ylellisyystuote 
että kansainvälinen valuutta. Ruotsalaisesta 
rautakautisesta kontekstista tunnetaan vain 
yksi varma esimerkki kiinalaisesta silkis-
tä. Kysymyksessä on Tang-dynastian ajalle 
ajoittuva päähine Birkasta, naisen haudas-
ta nro 944 (Cyrus-Zetterström 1988: 45–48; 
Hedenstierna-Jonson julkaisematon käsikir-
joitus). Keski-Aasiasta, tarkemmin sanoen 
Samanidien valtakunnasta tuodusta silkis-
tä on ruotsalaisessa aineistossa puolestaan 
useita esimerkkejä. Myös Keski-Aasiasta 
tuoduista metalliesineistä on ruotsalai-
sessa aineistossa joitakin esimerkkejä. 
Kiinalaisia metalliesineitä löytöjen joukos-
sa ei kuitenkaan ole. Eksoottisten metal-
liesineiden tyypillinen löytökonteksti ovat 
eliitin haudat tai muu korkean statuksen 
miljöö (Hedenstierna-Jonson julkaisema-
ton käsikirjoitus ja siinä mainitut viitteet). 
Pohjoismaiden kuuluisin itämainen esi-
ne rautakaudelta on epäilemättä Helgöstä 
löytynyt pieni Buddhapatsas, joka on val-
mistettu nykyisen Pakistanin alueella, toden-
näköisesti 500-luvulla. Patsaan arkeologisen 
kontekstin perusteella on mahdollista, että 
patsas olisi saapunut Helgöhön vasta viikin-
kiajalla (kontekstin perusteella ennen vuot-
ta 900). Kaukoidästä tuotua rautakautista 
keramiikkaa tunnetaan Pohjoismaissa vain 
Birkasta. Kiinasta on puolestaan löytynyt 
800–1000-luvuille ajoittuvista hautakon-
teksteista balttialaista meripihkaa (Romgard 
2016: 237).

Yleisesti voi todeta, että viikinkiaikaisten 
rahojen löytyminen kirkoista on hyvin harvi-
naista. Gotlannin 91 keskiaikaisesta kirkosta 
viikinkiaikaisia rahoja on tavattu Väskinden 
lisäksi vain Silten ja Stenkyrkan kirkois-
ta (Thunmark-Nylén 1980: 28). Vuoden 
1953 löytöluettelon perusteella kiinalainen 
cash-raha on ainoa viikinkiaikainen löytö 
Väskinden kirkosta. Lena Thunmark-Nylénin 
laatiman Gotlannin kirkkojen ajoituksia 
esittelevän taulukon perusteella Väskinden 
kivikirkkoa edeltänyt puukirkko on toden-
näköisesti rakennettu vuoden 1090 tienoil-
la (Thunmark-Nylén 1980: 30) ja cash-raha 
on siten saattanut päätyä maahan ennen 
puukirkon rakentamista. Oletettavasti ky-
seinen raha ei olisi viikinkiajallakaan ollut 
kauppatavaraa vaan jonkun henkilökohtais-
ta omaisuutta. Kysymyksessä on ylellisyys-
tuote, joka sopisi hyvin hauta-anniksi.  
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Juno Moneta

Rahaa tarkoittava latinan sana mone-
ta on siirtynyt moniin kieliin (money, 
monnaie, Münze, mynt jne.). Syynä on 
Rooman muinaisen rahapajan sijain-
ti Juno Monetan temppelin yhteydessä 
Capitolium-kukkulalla. Juno-jumalattaren 
lisänimen on selitetty johtuneen varoitta-
mista tai neuvomista merkitsevästä latinan 
verbistä monere. Tarinan mukaan Juno 
oli varoittanut Roomaa antamalla pyhien 
lintujensa, hanhien, herättää kaupungin 
asukkaat kaakattamalla äänekkäästi gal-
lialaisten hyökkääjien lähestyessä vuonna 
390 eKr. Onko siis rahan nimen perustee-
na hanhien kaakatus?

Uusimman tulkinnan mukaan ei. 
Vuonna 2015 ilmestyneessä artikkelissaan 

tunnettu antiikin rahojen tutkija, pro-
fessori J. R. Melville Jones esittää, että 
Moneta oli todennäköisesti alun perin 
etruskeilta omaksuttu jumaluus, joka 
on samaistettu Junoon ja jonka nimel-
le jälkikäteen on keksitty uusi merkitys. 
Asiaa on käsitellyt myös Lucia Travaini 
kirjoituksessaan Sacra Moneta, joka si-
sältyy teokseen Divina Moneta: Coins in 
Religion and Ritual (toim. N. B. Burström 
& G. T. Ingvardson, London & New York: 
Routledge 2018). (Esittely teoksesta: 
Muinaistutkija 1/2019.)

T. T.
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Suomen inflaatiot ja suuret setelit
Aki Tsupari

Inflaatio on taas ajankohtainen aihe. Inflaatio 
tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä 
sekä siitä aiheutuvaa hintojen nousua eli 
rahan reaaliarvon laskua. Se voidaan mää-
ritellä myös yleiseksi hintojen noususta joh-
tuvaksi rahan ostovoiman heikkenemiseksi. 
Inflaation myötä rahan ostovoima alenee 
eikä samalla rahamäärällä saa enää ostettua 
yhtä paljon tuotteita, palveluja tai työtä kuin 
aikaisemmin. Samalla myös säästöt menet-
tävät arvoaan, koska talletuksille maksettu 
korko ei yleensä täysimääräisesti kompen-
soi inflaation vaikutusta. Molemmat, sekä 
liian korkea että liian matala inflaatio ovat 
taloudelle haitallisia. Suomen historiassa on 
inflaatio etenkin markka-aikaan usein ollut 
liian korkealla tasolla, kun taas euroaika-
na haasteita on viime vuosina aiheuttanut 
liian matala inflaatio. Vuonna 2008 alka-
neen laskukauden ja vuoden 2012 euro-
kriisin jälkeen kehittyneet maat kipuilevat 
edelleen kasvun uudelleen käynnistämisen 
kanssa, ja se on keskuspankkioperaatioi-
den kautta johtanut lisääntyneeseen rahan 
tarjontaan.  Keskuspankit ympäri maailman 
ovat viime vuosina tuoneet ennätyksellisiä 
määriä rahaa markkinoilla. Talousteorioiden 
mukaan rahan tarjonnan merkittävä lisäämi-
nen kasvattaa vastaavasti inflaatiota. Tällä 
kertaa näin ei kuitenkaan ole vielä tapah-
tunut ja inflaatio on toistaiseksi pysynyt  
matalalla tasolla.

Vuonna 2017 maailmassa oli 90,4 triljoo-
naa dollaria rahaa eri muodoissaan (laaja 
määritelmä), josta noin 8 % eli 7,6 triljoonaa 
dollaria oli fyysisenä rahana eli seteleinä 
tai kolikkoina. Kehittyneissä maissa EU:n 
alueella ja myös Yhdysvalloissa inflaatio 
on toistaiseksi pysytellyt matalalla tai jopa 

olemattomana ja mahdollistanut ennätyk-
sellisen elvyttämisen. Nyt rahahanoja on 
kuitenkin laitettu tiukemmalle. On hyvin 
mahdollista, että kasvun ylläpitäminen il-
man elvyttämistä on vaikeaa ja markkinat 
reagoivat elvyttämisen päättymiseen nega-
tiivisesti. Jos taas elvyttämistä negatiivisen 
markkinareaktion jälkeen ollaan pakotet-
tuja jatkamaan, on inflaation kasvaminen 
pidemmällä tähtäimellä todennäköistä. 
Historiallisesti rahan tarjonnan merkittä-
vä kasvattaminen on voinut johtaa myös  
hyperinflaatioon, jossa inflaatio on ryöstäy-
tynyt valtion ja keskuspankin hallinnasta. 

Euroopan alueella hyperinflaatioita tai 
erittäin voimakkaita inflaatioita on antiikin 
ajasta alkaen ollut lukuisia, mm. Roomassa 
200–300-luvuilla, Ranskassa 1700-luvun 
lopussa, Saksassa ja Venäjällä ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen, Unkarissa ja 
Kreikassa toisen maailmansodan jälkeen 
sekä Venäjällä ja Jugoslaviassa Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen. Muualla maailmas-
sa hyperinflaatio on ollut muun muas-
sa Ptolemaiosten Egyptissä, Zimbabwessa 
vuonna 2008 ja viimeisimpänä Venezuelassa 
2017–2018. Hyperinflaation vaikutukset ta-
vallisille ihmisille ovat usein katastrofaaliset 
säästöjen ja turvan menettämisen muodos-
sa, kun taas keinottelijoille ne voivat olla 
erinomainen mahdollisuus rikastua hyödyn-
tämällä muita valuuttoja tai arvonsa säilyt-
täneitä omaisuuseriä. 

Inflaatiot Suomessa
Suomessa tuli oma raha käyttöön 1860- 
luvun alkupuolella. Käytännössä Suomen 
talouden voidaan katsoa olleen markka-
perusteinen vuodesta 1863 alkaen. Sitä 
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ennen käytössä oli rupla. Aluksi Suomen 
markka oli sidottu ruplaan 4:1 kurssilla, 
mutta ruplasidonnaisuus katkesi Suomen 
siirryttyä hopeakantaan 1865. Suomen ta-
loushistoriassa korkeiden inflaatioiden 
jaksot ovat toistuneet säännöllisesti aina 
euroaikaan saakka. Varsinaista hyperin-
flaatiota ei Suomessa kuitenkaan ole ol-
lut. Voimakkainta inflaatio oli ensimmäisen 
maailmansodan aikana 1914–1918, itsenäi-
syyden alkuvuosina 1918–1920, toisen maa-
ilmansodan aikana ja sen jälkeen 1939–1951 
sekä öljykriisin aikaan 1972–1978.

Taulukkoon 1 on koottu suomalaisten 
tuntipalkkoja, perushyödykkeiden hinto-
ja sekä elinkustannusindeksin muutosta 
yllämainittuina korkean inflaation ajan-
jaksoina sekä ennen ja jälkeen näiden 
ajanjaksojen. Elinkustannusindeksi ku-
vaa samaa asiaa kuin kuluttajahintaindek-
si eli kuluttajien tavaroista ja palveluista 
maksamien hintojen kehitystä. Se kertoo, 
kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen hin-
nat ovat muuttuneet vertailuajankohtaan 

nähden. Elinkustannusindeksiä voidaan 
käyttää myös inflaation mittaamiseen. 
Elinkustannusindeksin referenssijakso, jol-
loin indeksi oli tasan 100, on lokakuu 1951. 
Palkkojen kasvun ja voin hinnan muutok-
sissa on huomioitu kaksi Suomessa tapah-
tunutta valuutan arvon muutosta eli vuoden 
1963 rahauudistus (suhteella 1:100) sekä 
siirtyminen euroon (suhteella 1:5,94573). 
Elinkustannusindeksi ei ole sidoksissa käy-
tetyn valuutan arvoon, joten siinä vastaavaa 
muunnosta ei ole tehty.

Tyypillisesti suuri inflaatio johtaa myös 
entistä suurempien setelinimellisarvojen tuo-
miseen markkinoille. Suomessa kaikkien ai-
kojen suurin setelinimellisarvo on vuodesta 
1955 alkaen valmistettu 10000 markan seteli 
(kuva 1), johon on kuvattuna J.V. Snellman. 
Snellman oli yksi merkittävimmistä henki-
löistä, jotka edesauttoivat Suomen oman 
valuutan syntyä 1860-luvulla. Vaikka 10 000 
markan seteli on painettaessa ollutkin suu-
rin nimellisarvoltaan, se ei reaaliarvoltaan 
kuitenkaan kuulu lähellekään suurimpiin 

1863 1913 1917 1921 1938 1952 1963 1971 1978 2001 2018
Työmiehen tuntipalkka 0,18 mk 0,41 mk 1,17 mk 4,98 mk 8,73 mk 172,04 mk 2,99 mk 6,58 FIM 17,53 FIM 75,33 FIM 17,36 €
Voi, 500g 0,68 mk 1,34 mk 4,20 mk 18,00 mk 13,19 mk 221,10 mk 2,45 mk 3,98 FIM 9,92 FIM 14,00 FIM 2,48 €
Peruna, 1kg 0,14 mk 0,13 mk 0,69 mk 1,07 mk 1,20 mk 17,87 mk 0,33 mk 0,38 FIM 1,22 FIM 3,58 FIM 0,97 €
Kahvi, 500g - 1,53 mk 8,30 mk 14,81 mk 10,76 mk 350,00 mk 3,90 mk 6,30 FIM 17,30 FIM 18,00 FIM 3,87 €
Alkoholi, 0,5l - - - - 27,00 mk 410,00 mk 7,70 mk 13,30 FIM 27,50 FIM 82,50 FIM 13,69 €
Junalippu, hki-h:linna 4,00 mk 3,75 mk 3,75 mk 29,50 mk 44,00 mk 480,00 mk 4,70 mk 5,80 FIM 15,00 FIM 64,00 FIM 15,00 €
Elinkustannusindeksi 0,814 0,865 2,688 10,124 9,351 101,3 154,1 237,1 543,8 1539,3 1935
Vuosittainen palkkojen kasvu 1,63% 23,33% 33,60% 3,17% 21,99% 6,94% 9,16% 13,03% 6,26% 1,77% -
Vuosittainen voin hinnan kasvu 1,34% 25,67% 33,78% -1,71% 20,68% 2,98% 5,54% 12,09% 1,45% 0,29% -
Elinkustannusindeksi vuosimuutos 0,12% 25,45% 30,37% -0,44% 17,22% 4,34% 4,90% 10,93% 4,43% 1,28% -

Taulukko 1. Suomen palkkojen ja elinkustannusindeksin muutos eri ajanjaksoina 1863-2018 (Lähde: 
Rahamuseo).

Kuva 1. 10000 markan seteli 
vuodelta 1955 (kuva Suomen 
Pankki).
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1000 mk 1909 1911 0,844 3856
500 mk 1878 1879 0,669 2432
500 mk 1898 1899 0,731 2226
500 mk 1909 1912 0,865 1881
5000 mk 1939 1939 9,516 1710
5000 mk 1939 1940 11,329 1436
500 € 2002 2002 1563,3 619
500 FIM 1975 1975 392,3 415
1000 mk 1918 1919 8,136 400
10000 mk 1955 1955 99,4 327
1000 mk 1922 1923 9,946 327
1000 FIM 1986 1987 1052 309

Nimellis-
arvo

Julkaisu-
vuosi

1. vuosi 
kierrossa

Elinkustan-
nusindeksi 
kiertoon 
tullessa

Elinkustannusin-
deksiin suhteutettu 
nykyarvo (€) 
kiertoon tullessa

Taulukko 2. Reaaliarvoltaan suurimpia suomalaisia seteleitä niiden tullessa kiertoon.

seteleihin. Reaaliarvoltaan  suurin oli vuon-
na 1911 kiertoon tullut vuoden 1909 1000 
markan seteli, jonka nykyaikaan suhteu-
tettu arvo oli julkistettaessa lähes 4000 €. 
Taulukkoon 2 on koottu lista suurimmis-
ta suomalaisista kiertoon tulleista seteleistä  
reaaliarvoltaan eri ajanjaksoina. 

Suurten setelien vuodet 1863–1913
Ajanjakso oli reaaliarvoltaan suurten setelien 
aikaa. Tämä ei kuitenkaan johtunut voimak-
kaasta inflaatiosta, vaan siitä että pankkijär-
jestelmän kehittymättömyys edellytti suuria 
seteleitä sujuvoittamaan kauppaa. Suomen 
kaikkien aikojen reaaliarvoltaan suurimmista 

seteleistä peräti neljä painettiin vuosina 
1879–1912. Ihan tavallisilla ihmisillä ei kui-
tenkaan tyypillisesti ollut mahdollista sete-
leitä hyödyntää, vastasihan vuoden 1909 
tyypin 1000 markan seteli (kuva 2) arvol-
taan yli työntekijän vuosipalkkaa. Tämän 
Eliel Saarisen suunnitteleman setelin kuva-
aiheet korostivat Suomen tuotantotoimintaa 
ja teollisuutta. Setelin etusivulla on työmies-
hahmojen pitelemä, kauppaa symboloiva 
Merkuriuksen sauva. Etusivulla oli myös 
mänty ja takapuolella kuusipuu, molemmat 
Suomen tuolloin jo menestyvän metsäteolli-
suuden tärkeitä raaka-aineita. Vuoden 1909 
sarjassa on huomattavaa myös, että kielten 

Kuva 2. Suomen reaaliarvoltaan kaikkien aikojen suurin seteli, 1000 markkaa 1909 (kuva Suomen 
Pankki).
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järjestys muuttui suomen kielen ollessa en-
nen ruotsia ensimmäistä kertaa Suomen 
setelihistoriassa. Venäjä oli edelleen sete-
lin takapuolella järjestyksessään kolman-
tena kielenä. Suomen oman valuutan aika 
aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka 
oli pääsääntöisesti elintason kasvun aikaa. 
Myös rahapolitiikka oli kohtuullisen vakaa-
ta. Keskimäärin palkat kasvoivat ajanjaksolla 
1,64 % vuodessa elinkustannusten pysyes-
sä lähes paikoillaan. Vuosittaiset vaihtelut 
olivat suuria, ja erittäin vaikeitakin vuosia 
ajanjaksolla oli lukuisia. Jakson alussa vuon-
na 1863 Suomen markka oli 0,25 Venäjän 
ruplan arvoinen. Kun Suomen markan rup-
lasidos poistettiin 1865 Suomen siirryttyä 
hopeakantaan, alkoi Suomen markan voi-
makas vahvistuminen suhteessa ruplaan. 
Suomen siirtyessä kultakantaan hopean 
arvon laskettua merkittävästi vuonna 1878 
markka oli revalvoitunut suhteessa ruplaan 
jo noin 50 %. Jakson lopussa yksi markka 
oli 0,375 ruplaa, joten revalvoitumista suh-
teessa ruplaan ei enää vuoden 1878 tapah-
tunut yksittäisiä vuosia lukuun ottamatta. 
Seuraavina vuosina tilanne tuli kuitenkin 
muuttumaan merkittävästi 1. maailman- 
sodan iskettyä molempiin talouksiin, ja vie-
lä voimallisemmin sen vaikutukset koskivat 
Venäjän ruplan arvostusta.

Suomen vuoden 1878 seteliuudistuksessa 
kultakantaan siirtymisen yhteydessä julkais-
tiin myös aiemmin mainittu Suomen siihen-
astisen historian suurin eli 500 markan seteli. 
Setelin suurta arvoa voi ehkä hahmottaa 
paremmin ajattelemalla sen vastanneen ar-
voltaan 25 tuolloista 20 markan kultarahaa. 
Setelin takasivulle oli kuvattu Suomen luon-
tomaisema sekä Suomen eläimistöä, taus-
talla oli myös mehiläisiä, jotka symboloivat 
ahkeruutta. Vuonna 1898 julkaistiin myös 
suuriarvoinen 500 markan seteli, joka oli 

suunniteltu Lontoossa. Seteliin oli kuvattu 
Aleksanteri II:n jalustan ”Patria”-aihe. Seteli 
huokui arvokkuutta ja saattoi vahvistaa mie-
likuvaa Suomesta itsenäisenä maana, vaikkei 
se sitä vielä ollutkaan. Setelisarja osoittautui 
kuitenkin laadultaan heikoksi ja oli lyhyt-
ikäinen. 

Vuosien 1914–1917 korkea 
inflaatio
Ensimmäisen maailmansodan ajanjakso en-
nen itsenäisyyttä oli voimakkaan inflaation 
aikaa. Vuotuinen elinkustannusten nousu oli 
keskimäärin yli 25 % ja se ylitti palkkojen 
nousun. Vuoteen 1917 mennessä Suomen 
markka suhteessa ruplaan oli revalvoitunut 
lähes 70 % sotaa edeltävään tilanteeseen 
verrattuna, yksi markka oli jo 0,63 rup-
laa. Venäjä kuitenkin hyödynsi isäntämaan 
asemaansa ja ruplia vaihdettiin markkoi-
hin selvään ylikurssiin suhteessa maail-
manmarkkinahintaan. Kun Suomi irtaantui 
Venäjästä ruplasaatavien määrä oli jo 271 
miljoonaa ruplaa. Sen reaaliarvo kuitenkin 
hupeni nopeasti Venäjän erittäin korkean 
inflaation vuoksi.

Ajalle oli leimaa-antavaa erittäin voimakas 
rahanarvon lasku. Vuoden 1917 loppuun 
mennessä aiemman reaaliarvoltaan suurim-
man vuoden 1909 tyypin 1000 markan se-
telin reaaliarvo nykyrahassa oli pudonnut 
jo 1 200 euroon. Setelistöä täytyi myös laa-
jentaa pienempiin nimellisarvoihin kuten 
vuonna 1915 kiireellä valmistettuun yksi-
puoliseen 1 markan seteliin eli ”patterimark-
kaan”, joka oli tarkoitettu vain väliaikaiseksi. 
Markkoja tarvittiin kipeästi venäläisten yllä-
pitämiseen Suomessa ja linnoitustöiden ra-
hoittamiseen. Metallirahojen materiaali oli 
enemmän tarpeen muuna raaka-aineena, 
mikä lisäsi tarvetta seteleille. 
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Vuosien 1918–1920 inflaatio ja 
seteliuudistus 1922
Vuonna 1918 punaiset valtasivat Suomen 
Pankin ja setelipainon 28. tammikuuta. 
Kaikkiaan he saivat Suomen Pankista hal-
tuunsa noin 160 miljoonan markan edestä se-
teleitä ja muista Suomen Pankin konttoreista 
vielä noin 10 miljoonan edestä seteleitä. 
Tämän lisäksi punaiset onnistuivat valmis-
tamaan niin sanottuja Kansanvaltuuskun- 
nan seteleitä yli 77 miljoonan markan 
edestä. Kansanvaltuuskunnan aikana val-
mistetut setelit olivat sarjanumeroiltaan 
jatkoa aiemmin laillisesti valmistetuille se-
teleille, joten ne pystyttiin myöhemmin 
tunnistamaan. Niitä pidettiin väärennök-
sinä, ja lopulta ne julistettiin laittomiksi. 
Kansanvaltuuskunnan seteleitä oli olemas-
sa seuraavista setelien nimellisarvoista:  
1 mk 1916, 5 mk 1909, 20 mk 1909, 100 mk 
1909 ja 500 mk 1909, ja ne kaikki tunnistaa 
sarjanumeroista. Sodan jälkeen kuitenkin jat-
kettiin monien seteleiden valmistusta niihin 
painetuilla Litt. A ja Sarja II -merkinnöillä. 

Aitojen setelien tunnistaminen olikin usein 
hankalaa ja aikaa vievää, ja väärennök-
siä sekä muunnoksia oli liikkeellä paljon. 
Kaikki tämä heikensi luottamusta rahajär-
jestelmään, ja vaikeutti itsenäisen Suomen 
alkutaivalta.

Vuosina 1918–1920 juuri itsenäistyneen 
Suomen elinkustannukset kasvoivat ja in-
flaatio oli keskimäärin yli 30 % vuodessa. 
Tähän erittäin korkean inflaation ajanjak-
soon liittyy myös mielenkiintoinen yksityis-
kohta, Suomen nimellisarvoltaan kaikkein 
pienempien setelien tuonti kiertoon vuonna 
1918. Pikkuseteleitä tarvittiin itsenäisyyden 
alkuvuosina korvaamaan vastaavat metal-
lirahat, koska metallista oli sodan jälkeen 
edelleen puutetta. Vuonna 1918 kiertoon 
tullut 25 pennin seteli (kuva 3) oli sekä ni-
mellisarvoltaan että reaaliarvoltaan Suomen 
setelihistorian pienin, nykyrahassa arvol-
taan vain 9 senttiä. Taulukossa 3 on listattu 
Suomen reaaliarvoltaan pienimpiä seteleitä 
niiden tullessa kiertoon.

25 penniä 1918 1918 9,176 0,09
50 penniä 1918 1918 9,176 0,18
1 markka 1918 1919 8,126 0,40
5 markkaa 1945 1945 26,571 0,61
10 markkaa 1945 1945 26,571 1,22
5 markkaa 1922 1922 9,866 1,65
1 markka 1963 1963 154,1 2,11

Nimellis-
arvo

Julkaisu-
vuosi

1. vuosi 
kierrossa

Elinkustan-
nusindeksi 
kiertoon 
tullessa

Elinkustannusin-
deksiin suhteutettu 
nykyarvo (€) 
kiertoon tullessa

Kuva 3. 25 pennin seteli 
vuodelta 1918 on Suomen 
kaikkien aikojen pienim-
män nimellisarvon seteli.

Taulukko 3. Suomen reaali-
arvoltaan pienimm t setelit 
(kiertoon tullessaan).
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Vuonna 1921 kymmenen vuotta aiem-
min käyttöön tulleen 1000 mk:n setelin  
reaaliarvo oli enää 333 € eli 1/12 entisestä. 
Vuoden 1922 uudistuksen setelit suunnitteli 
jälleen Eliel Saarinen. Setelisarjan suurem-
pien setelien kuva-aiheissa esiintyi alastomia 
ihmishahmoja, mikä aikanaan aiheutti kan-
sassa monenlaisia reaktioita. Tutkimusten 
mukaan alastomuus seteleissä voi auttaa 
kiinnittämään setelien käyttäjän huomion 
setelin yksityiskohtiin ja näin tunnistamaan 
väärennöksen helpommin. Alastomuus tee-
mana liittyi myös aikakauden alastomuuden 
ihannointiin ja klassismiin tyylisuuntana. 

Vuosien 1939–1951 korkea  
inflaatio
Juuri ennen talvisodan alkua lokakuussa 
1939 hyväksyttiin Suomen ensimmäinen 
henkilökuvalla varustettu seteli. Tämä 5000 
markan seteli oli nimellisarvoltaan Suomen 
siihenastisen historian suurin. Myös setelien 
tarve oli kuitenkin suuri, eikä uutta mallia 
saatu markkinoille riittävän nopeasti. Siksi 
valmistettiin väliaikaisesti 500 markan sete-
listä 5000 markan arvoinen versio (kuva 4). 
Se tapahtui painamalla etusivulle merkin-
tä Litt. A sekä uusi 5000 markan nimellis- 
arvo. Seteliä tuli kuitenkin kiertoon vain 
pieni määrä, josta nykypäivään on säily-
nyt alle kaksikymmentä. Varsinainen 5000 
markan seteli saatiin liikkeelle Snellmanin 

päivänä 12. toukokuuta 1940. Seteli oli erit-
täin näyttävä, ja sitä pidetään edelleen yhte-
nä Suomen kaikkien aikojen kauneimmista 
(kuva 5).

Tämän talvisodan, jatkosodan sekä so-
takorvausten maksun kausi oli erittäin 
korkean inflaation aikaa. Keskimäärin vuo-
sittainen inflaatio Suomessa oli näinä vuo-
sina 17,2 %. Tähän aikaan kuului myös 
Suomessa ainutlaatuinen setelien leikkaus, 
joka ajoitettiin vuoden 1945 ja 1946 vaih-
teeseen. Uudenvuoden yönä 500, 1000 ja 
5000 markan setelit tuli leikata kahtia, ja 
ne menettivät puolet arvostaan maksuväli-
neenä. Setelin oikea puoli kuului valtiolle 
pakkolainana. Leikattu seteli oli vaihdetta-
va 16. helmikuuta mennessä uudenmalli-
siin seteleihin. Toisen puoliskon pakkolaina 
maksettiin takaisin vuonna 1949 2 % ko-
rolla, kuitenkin vallitsevassa erittäin kor- 
kean inflaation ympäristössä rahan arvo oli 
pudonnut paljon enemmän kuin maksettu 
korko. Sen arvo oli enää vain vähän yli kol-
masosa lainaushetken arvosta, joten pakko-
laina oli kansalaisille vahvasti tappiollinen. 
Setelinleikkauksella pyrittiin lainan lisäk-
si hillitsemään inflaatiota, joskaan tällaista 
vaikutusta sillä ei merkittävissä määrin ol-
lut.  Setelileikkaus koettiin epäreiluna, ja 
siitä jäi pitkäaikainen luottamuspula päät-
täjiä kohtaan. Suomen setelinleikkaus oli 

Kuvat 4–5. Vuoden 1939 väliaikainen 5000 markan seteli päällepainatuksineen sekä 1940 liikkeeseen 
laskettu 5000 markan seteli (kuvat Suomen Pankki).



35

operaationa maailmanlaajuisesti harvinai-
nen, mutta ei kuitenkaan ainutlaatuinen. 

Vuonna 1945 aiemmin mainittu vuoden 
1000 markan seteli 1909 poistettiin viimein 
käytöstä; sen reaaliarvo oli pudonnut jo 
yli 30 kertaa alemmaksi verrattuna vuo-
teen 1911, jolloin se tuli ensimmäisen ker-
ran kiertoon.  Setelin arvo oli nykyrahassa 
enää noin 120 euroa. Jos tällaisen setelin 
vielä silloin sattui löytämään ja ymmärsi 
laittaa talteen sen sijaan, että palautti sen 
pankkiin, olisi voinut pian havaita setelin 
arvon palautumisen ja jopa reippaan nousun 
lähtökohtaan verrattuna. Erittäin harvinai-
sen 1000-markkasen 1909 arvo on nykyään  
sileänä 8-kuntoisena jopa 10 000 €. Voi- 
daankin pitää aikansa rahankeräilijän to-
dellisena sankaritekona setelin säilyttämistä 
kokoelmissa läpi yli 30-kertaisen arvon pu-
toamisen. Seteleitä on Viitalan Setelikirjan 
mukaan säilynyt nykypäivään vain noin 20 
kappaletta.

Vuoden 1963 rahanuudistus
Tammikuun alussa 1963 tuli voimaan rahan-
uudistus, jossa rahojen nimellisarvo muu-
tettiin yhteen sadasosaan. Näin vanhasta 
100 markan rahasta tuli 1 markan arvoi-
nen ja markan rahasta 1 pennin arvoinen. 
Ennen uudistusta valmistettuja rahoja pystyi 
edelleen käyttämään, mutta pankit pyrkivät 
vaihtamaan ne mahdollisimman pian uu-
siin. Kansa tottui uusiin rahoihin suhteelli-
sen nopeasti, muistuttivathan uusi ja vanha 
markka toisiaan. Rahanuudistus oli tarpeen, 
koska vanhan markan nimellisarvo oli jo in-
flatoitunut suureksi, mutta niiden ostovoima 
oli verraten pieni. Kun uudistus tehtiin, oli 
Euroopassa enää kaksi muuta maata, Italia ja 
Jugoslavia, joiden rahayksikön arvo oli niin 
pieni, että siitä ei ollut pienempää vaihtora-
haa. Uuden markan arvo muodostui alussa 
jopa Saksan markkaa korkeammaksi, joten 
oli huoli siitä, olisiko rahan arvo liian suuri. 

Jos uutta markkaa verrattiin vanhan markan 
alkuun ja vuoteen 1863, oli sen arvo kuiten-
kin vain noin puolet vanhan markan arvos-
ta sen tullessa käyttöön. Myöskään Saksan 
markkaan verrattu korkeampi arvostus ei 
ollut pitkäkestoista.

Seteleissä rahauudistus oli yksinkertainen, 
niistä vain pudotettiin pois kaksi viimeis-
tä nollaa. Metallirahoissa käyttöön tuli-
vat jälleen pennit, joista oli luovuttu 1948. 
Rahauudistuksella ei ollut kuitenkaan kes-
tävää vaikutusta Suomen markan jatkuvalle 
inflaatiolle, seuraava noin 30 % devalvaatio 
oli edessä jo 1967.

Vuosien 1972–1978 korkea  
inflaatio
1970-luvulla inflaatio oli pysyvästi kor-
kealla tasolla, mutta ilmiö oli yleismaail- 
mallinen eikä koskenut vain Suomea. 
Maailmanlaajuisen inflaation on selitetty joh-
tuneen kultakannasta luopumisen aiheut-
tamasta rahan määrän kasvusta, ja myös 
öljyn hinnan kallistumisella oli vaikutuk-
sensa. Seitsemän vuoden jaksolla 1972–1978 
inflaatio oli Suomessa keskimäärin noin  
11 % vuodessa. Asuntolainan ottaneille aika 
oli kuitenkin tuottoisaa, inflaatio laukkasi 
korkeammalla prosentilla kuin asuntolaino-
jen korot ja se maksoi näin ollen tavallaan lai-
naa itsestään pois. Suomen vientiteollisuutta 
tuettiin aktiivisesti devalvoinneilla ja vuosina 
1977–1978 markka devalvoitiin kolme ker-
taa. Tämä luonnollisesti kiihdytti inflaatio-
ta entisestään. Devalvaatioon suhtauduttiin 
yleisesti kielteisesti, koska se muutti tulon-
jakoa erityisesti vientiteollisuuden hyväksi ja 
heikensi elintasoa. Käytännössä jo 1940-lu-
vulta saakka Suomessa oli noin kymmenen 
vuoden välein toistuva devalvaatiosykli, jolla 
oli yleensä lyhytaikainen vientiä parantava 
vaikutus. Pidemmällä tähtäimellä devalvaa-
tiot kuitenkin heikensivät Suomen elintasoa 
kilpailijamaihin verrattuna.
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Vuonna 1975 tuli tarve suuremmalle sete-
lille kuin silloinen 100 markan seteli, jossa 
oli edelleen Snellmanin kuva. Suomen sil-
loista poliittista ympäristöä kuvannee hyvin, 
että poikkeuksellisesti setelin aihetta ei etsit-
tykään entisistä merkkihenkilöistä vaan pää-
tettiin tehdä seteli, johon kuvattiin silloinen 
valtionpäämies Urho Kekkonen, joka juuri 
täytti 75 vuotta. 500 markan seteli julkais-
tiin 1975 (kuva 6), ja se tuli kiertoon sama-
na vuonna. Reaaliarvoltaan se vastasi lähes 
nykyistä 500 €:n seteliä, eli mistään pikku- 
rahasta ei todellakaan ollut kyse. 500 markan 
setelissä on taustalla talvinen vaaramaisema 
Vuokatilta. Aiheen selitti Kekkosen toive 
Kainuun sisällyttämisestä setelin teemoihin. 
Elossa olevan valtionpäämiehen ottaminen 
mukaan seteliin tapahtui Suomessa jo aiem- 
minkin vuonna 1956, jolloin Paasikiven ku-
valla varustetun 1000 markan setelin piti al-
kuaan tulla kiertoon hänen virka-aikanaan. 
Seteli kuitenkin myöhästyi ja tuli käyttöön 
vasta Kekkosen ollessa jo presidentti. Myös 
Ståhlberg oli vielä elossa, kun hänen kuvas-
taan 5000 markan setelissä päätettiin.

Markkojen viimeiset vuodet ja  
eurokausi
Suomen inflaatio oli korkeahkolla tasolla 
vielä 1980-luvulla, ja markka devalvoitiin 
1982. Inflaatio kuitenkin laukkasi, ja 1986 
julkaistiin 1000 markan seteli (kuva 7). 
Setelissä oli  Anders Chydeniuksen kuva. Se 
oli julkaisuhetkellään reaaliarvoltaan hiukan 

pienempi kuin 11 vuotta aiemmin julkaistu 
500 markan seteli. Vuonna 1991 markka de-
valvoitiin viimeisen kerran ja päästettiin kel-
lumaan 1992, jolloin markan valuuttakurssi 
määräytyi vapaasti markkinoilla. Suomen 
pitkäaikaisen devalvaatioiden ja korkean 
inflaation kauden voidaan katsoa päätty-
neen vuonna 1996, jolloin markka kytket-
tin Euroopan valuuttakurssijärjestelmään 
(ERM).

Markat vaihtuivat euroiksi vuonna 2002. 
Keskimääräinen inflaatio euroaikana on ol-
lut vain hiukan yli yhden prosentin eli todel-
la matala verrattuna aiempiin ajanjaksoihin. 
Perinteinen kilpailukyvyn väliaikainen nos-
tattaja eli devalvaatio on poissa Suomen kil-
pailukyvyn parantamisen keinovalikoimasta. 
Kun kansainvälistä kilpailukykyä halutaan 
kasvattaa, tuleekin nostaa tuottavuutta pe-
rinteisen valuutan arvon alentamisen sijas-
ta. Se voi olla keinona usein hankalampi 
toteuttaa ja vaatii yrityksiltä ja työntekijöiltä 
erilaista vastuunottoa kuin kilpailukyvyn pa-
rantamisen jättäminen valuutan arvon muut-
tamisen varaan.

Vuodesta 2009 euroalueen korot ovat 
olleet lähellä nollaa. Eurokriisin jälkeen 
keskuspankit ovat elvyttäneet markkinoi-
ta kymmenillä miljardeilla kuukausittain. 
Elvyttämistä on kuitenkin tarkoitus vähen-
tää ja myös korkoja on aikomus hiljalleen 
nostaa normaalimmalle tasolle. Esimerkiksi 
asuntoa varten lainanneille nykytilanne 
muistuttaa jossain määrin 1970-lukua, koska 

Kuva 6. 500 markkaa 1975.  Kuva 7. 1000 markkaa 1986 (kuva Suomen Pank-
ki).
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inflaatio ylittää lainakorot eli laina maksaa 
osin itse itseään takaisin. Valitettavasti tämä 
on kuitenkin huomioitu asuntojen hinnois-
sakin, joten ostajalle ei tässä suoda pikavoit-
toja. Myös inflaatioluvut ovat merkittävästi 
matalampia kuin 1970-luvun korkean inflaa-
tion aikana. Nähtäväksi jää, miten markkinat 
kantavat ilman totuttua elvytysohjelmaa ja 
pysyykö inflaatio halutussa noin 2 % ta-
sossa. Riskinä on valuminen deflaatioon 

tai toisessa ääripäässä liiallisen elvyttämi-
sen kiihdyttämä voimakas inflaatio. Suuriin 
seteliarvoihin tuskin on kuitenkaan lähiai-
koina paluuta. EKP poisti uusimmasta euro- 
setelisarjasta suurimman nimellisarvon eli  
500 €:n setelin. Syynä tähän ei kuitenkaan 
ollut suurten setelien vähentynyt tarve vaan 
niiden käyttö laittomissa toimissa kuten  
rahanpesussa.

Gunnar Holstin säätiön vuoden 2018 mitali 
Tuukka Talviolle

Tuukka Talvio vastaanotti Gunnar Holstin 
säätiön mitalin Göteborgissa lokakuussa 
2018 merkittävistä ansioistaan numismatii-
kan hyväksi. 

Talvio (s. 1948) on kuulunut pohjolan joh-
tavien numismaatikoiden joukkoon jo vuo-
sikymmenien ajan. Oltuaan Patrik Bruunin 
numismaattisena oppilaana vuonna 1969 
hänet palkattiin Kansallismuseon raha-
kammioon Helsingissä. Talvio työskenteli 
Museovirastossa kokopäiväisesti vuodesta 
1971 eläköitymiseensä 2015 saakka. Vuonna 
2000 hänestä tuli Pekka Sarvaan seuraaja 
rahakammion johtajana. Numismatiikan do-
sentuuri Talviolle myönnettiin ensin Turun 
yliopistossa 2004 ja muutamia vuosia myö-
hemmin Helsingin yliopistossa. 

Talvio on ollut poikkeuksellisen ahke-
ra kirjoittaja koko uransa ajan. Hänen en-
simmäiset artikkelinsa julkaistiin jo 1972. 
Metallirahojen lisäksi hänen artikkelin-
sa käsittelevät sekä mitaleja että seteleitä. 
Rahalöydöt ovat rikas rahankiertoa valaiseva 
tiedonlähde, joista Talvio on kirjoittanut usei-
ta artikkeleita. Vanhimmat Suomesta löyty-
neet ulkomaiset rahat on lyöty ensimmäisillä 
vuosisadoilla Rooman valtakunnassa.   

Ruotsin tapaan viikinkiaika (n. 800–1050) 
on Suomessakin ulkomaisen rahantuonnin 
näkyvin ajanjakso, ja useat Talvion merkit-
tävimmistä töistä käsittelevät juuri viikin-
kiaikaa. Tärkeimpänä voi mainita hänen 
väitöskirjansa Coins and Coin Finds in 
Finland AD 800–1200 (Iskos 12) vuodel-
ta 2002. Teoksessa käsitellyt löydöt sisältä-
vät runsaat 7 000 rahaa. Tarkat lähdeviitteet 
sisältävän luettelon ansiosta suomalaista 
materiaalia on mahdollista verrata muun 
Pohjois-Euroopan aineistoon, joka käsittää 
kaikkiaan noin 800 000 rahaa. 

Talvio on ollut mukana myös kansain-
välisessä projektissa, jonka tavoitteena on 
englantilaisia viikinkiaikaisia rahoja käsit-
tävien kokoelmien julkaiseminen (Sylloge 
of Coins of the British Isles). Tässä sarjassa 
hän on julkaissut kaksi osaa. Hänen julkai-
suistaan varhaisempi, joka esitteli viikinki-
aikaiset englantilaiset rahat suomalaisissa 
löydöissä, ilmestyi jo vuonna 1978. Vuonna 
1991 valmistui osa, joka esitteli Harold I:n 
ja Hardeknutin lyöttämät rahat Tukholman 
Kuninkaallisen rahakabinetin kokoelmissa. 
Tukholmassa on maailman kattavin kokoel-
ma näitä rahoja, ja siksi teos tulee olemaan 
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merkittävin aiheeseen liittyvä lähdeteos vie-
lä pitkään tulevaisuudessa. Lisäksi Talvio 
on kirjoittanut useita artikkeleita, joissa 
hän on analysoinut mm. paikallisia tyyli-
eroja Englannin viikinkiaikaisessa leimasin- 
tuotannossa. 

Talvio on kirjoittanut myös keskiajan ja 
uuden ajan numismatiikasta. Erityisesti voi 
mainita Suomen metallirahoja ja seteleitä 
käsittelevän kirjan Suomen rahat, joka on 
ilmestynyt myös englanniksi. 

Numismatiikka on merkittävissä määrin 
kansainvälinen oppiaine ja Talvion asian-
tuntemus on erilaisissa kansainvälisissä yh-
teyksissä ollut erittäin hyödyllinen. Vuosina 
2003–15 hän oli mukana Kansainvälisen 
numismaattisen neuvoston hallituksessa 
(International Numismatic Council), joka 
vastaa muun muassa numismaattisen kon-
gressin järjestämisestä. Kyseinen kongressi 
järjestetään joka kuudes vuosi ja siihen osal-
listuu satoja henkilöitä eri puolilta maailmaa. 
Hyvän kielitaitonsa ansiosta Talvio on osoit-
tanut suurta mielenkiintoa myös venäläistä 
numismatiikkaa kohtaan. Hän on muun mu-
assa kirjoittanut venäläisten numismaatikoi-
den ja heidän pohjoismaisten kollegojensa 
välisistä vilkkaista kontakteista 1800-luvulla. 
On helppoa unohtaa, että Pohjoismaiden ja 
idän väliset kulttuurikontaktit olivat tuolloin 
paljon intensiivisempiä kuin nykyisin. 

Herman Frithiof Antellin kokoelman an-
siosta Kansallismuseon rahakammiossa on 

yksi maailman parhaimmista ruotsalaisten 
rahojen kokoelmista. Kokoelmien kolme 
vanhinta osaa julkaistiin vuosina 1906–
1936. Suunnitelma myöhempien osien 
julkaisemisesta oli pitkään ilmassa ja alkoi 
toteutua vasta Talvion ollessa rahakammi-
on johtajana, kun hän julkaisi Kristiinan ja 
Kaarle X Kustaan rahat 2009. 

Talvion osakseen saama suuri kansain-
välinen arvostus ilmenee myös 2008 ilmes-
tyneessä juhlakirjassa, johon on kirjaittanut 
useita kollegoja eri maista. Hän on myös 
vastaanottanut useita palkintoja työstään nu-
mismatiikan hyväksi, muun muassa Ruotsin 
Numismaattisen Yhdistyksen myöntämän 
Elias Brenner -mitalin 2007. 

Viime vuosina metallinpaljastimesta on 
tullut merkittävä apuväline uusien rahalöy-
töjen paikallistamiseksi Suomessa. Talvio 
oli mukana kokeilemassa metallinpaljasti-
men käyttöä ensimmäisen kerran jo vuonna 
1977, jolloin etsittiin lisää rahoja jo aiemmin 
tiedossa olleelta kätkölöytöpaikalta. Tämä 
ensimmäinen yritys ei kuitenkaan johtanut 
uusiin löytöihin. 

Talvion kattava kirjallinen tuotanto on 
osoitus erittäin merkittävästä tutkijanurasta 
numismatiikan saralla.   

Mitalin myöntämisen perustelut kirjoitta-
nut professori Kenneth Jonsson, suomennos 
Eeva Jonsson.
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Antti Matikkala in memoriam

Saimme vuoden alussa py-
sähdyttävän suruviestin: 
Suomen Numismaattisen 
Yhdistyksen kirjeenvaihtaja-
jäsen, tohtori Antti Matikkala 
oli kuollut äkillisesti 14. 
tammikuuta. Hän oli synty-
nyt Oulussa 13.11.1979.

Muistoni Antista alkavat  
1990-luvun alkupuolel-
ta. Kohteliaasti esiintynyt  
mieshenkilö soitti Kansal- 
lismuseon rahakammioon ja 
kertoi kouluikäisestä pojas-
taan, joka oli kiinnostunut 
kunniamerkeistä ja halusi nähdä mitä mu-
seon kokoelmissa on. Vierailusta sovittiin, 
ja kävi ilmi, että Antti-nimisellä nuorukai-
sella oli jo varsin huomattava kokoelma it-
selläänkin. Jälkikäteen minulle selvisi, että 
pojan isä, Veikko Matikkala, oli oululainen 
kansanedustaja. Vähitellen sain myös tietää, 
että Antti oli innostunut kunniamerkeistä 
viisivuotiaana, ja 17-vuotiaana hänellä oli 
kokoelmassaan jo yli 300 kotimaista merk-
kiä. Iän karttuessa hän alkoi myös solmia 
aktiivisesti kontakteja alan asiantuntijoihin, 
kuten Klaus Castrén ja Tom C. Bergroth. 

Myöhemmin 1990-luvulla Antti kävi 
museossa jälleen, ja kun Kansallismuseo 
1997–2000 oli peruskorjauksen takia eva-
kossa Ranskalaisen koulun entisissä ti-
loissa Laivurinkadulla, tutustuin häneen 
paremminkin. Hän oli tuolloin kirjoitta-
nut ylioppilaaksi ja aikoi Helsingin yli-
opistoon opiskelemaan historiaa. Vuonna 
1997 ilmestyi myös ensimmäinen hänen 
monista kirjoituksistaan Numismaattisessa 
Aikakauslehdessä. 

Samana vuonna tapasin 
Antin myös Turussa kon-
ferenssissa nimeltä Tuitio 
Europae: Chivalric Orders 
on the Spiritual Paths of 
Europe, jonne professo-
ri L. G. de Anna oli mi-
nut kutsunut. Osanottajia 
oli eri puolilta Eurooppaa. 
Paikalle odotettiin myös 
Walburga von Habsburg 
Douglasia, jota kuitenkin 
edusti hänen poikansa. 

Tapasin  Antin Turussa 
toisenkin kerran. Se tapah-

tui kesällä 2003, jolloin Turun linnassa oli 
pohjoismainen heraldinen konferenssi. Antti 
oli hiljattain valittu Suomen Heraldisen seu-
ran puheenjohtajaksi. Hän oli myös valmis-
tunut yliopistosta, ja pian sen jälkeen hän 
lähti nuorikkonsa Miran kanssa Englantiin 
jatkamaan opintojaan Cambridgen yliopis-
tossa. Molemmat suorittivat siellä filosofian 
tohtorin tutkinnon Britannian historian alalta. 
Antin väitöskirja, The Orders of Knighthood 
and the Formation of the British Honours 
System, 1660–1770, julkaistiin 2008. Hänelle 
myönnettiin sen johdosta Dr Walburga von 
Habsburg Douglasin mukaan nimetty kan-
sainvälinen palkinto.

Kotimaahan palattuaan Antti jatkoi tut-
kimuksiaan aluksi Helsingin yliopiston tut-
kijakollegiumissa. Hän oli myös mukana 
järjestämässä kansainvälisiä  symposiumeja 
Tukholmassa 2009 ja Helsingissä 2011 ja oli 
niihin liittyvän julkaisun Perspectives on the 
Honours Systems (2015) toinen toimittaja. 
Symposiumien aiheet ilmenevät kirjan ala- 
otsikosta: Swedish and Russian Orders 



40

1700–2000 & The Honour of Diplomacy. Teos 
julkaistiin Ruotsin Vitterhetsakademienin sar-
jassa. Kirjoittajina oli tutkijoita Pohjoismaista 
ja Venäjältä. Vuonna 2011 oli myös ilmesty-
nyt Antti Matikkalan ja Wilhelm Brummerin 
toimittama Henkilö- ja sukuvaakunat 
Suomessa, joka julkaistiin pohjoismaiseen 
heraldiseen konferenssiin liittyvän näyttelyn 
avajaisissa Kansallisarkistossa. Antti oli 2009 
nimitetty Kansallisarkiston alaisuudessa toi-
mivan Heraldisen lautakunnan jäseneksi. 

Tämän jälkeen Matikkala siirtyi tutkimaan 
kotimaisia ritarikuntia, mikä varmaan oli 
ollut alusta alkaen hänen tarkoituksensa. 
Vapaudenristin ritarikunnan historia oli jo 
julkaistu (1997), mutta Matikkala sai nyt 
tehtäväkseen kirjoittaa Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 
historian, joka ilmestyi 2017. Samana vuon-
na julkaistiin myös SKS:n kustantamana pak-
su nide, joka käsitteli jatkosodan aikana 
ulkomaalaisille myönnettyjä korkeita suo-
malaisia kunniamerkkejä. 

Englannin-vuosinaan Antti oli toiminut 
Cambridgen yliopiston heraldisen ja gene-
alogisen seuran puheenjohtajana. Hänet 
valittiin 2016 kansainvälisen heraldisen aka-
temian täysjäseneksi ja 2018 toistamiseen 
Suomen Heraldisen Seuran puheenjohtajak-
si. Hän oli jo ensimmäisellä, Cambridgeen 
lähdön takia lyhyeksi jääneellä puheen-
johtajakaudellaan järjestänyt Heraldisen 
Seuran jäseneksi Tieteellisten Seurain 
Valtuuskuntaan. Toukokuussa 2018 hän oli 
myös mukana järjestämässä Suomen lipun 
100-vuotisseminaaria Kansallisarkistossa.

Antti Matikkalan tavoitteena oli laajentaa 
tutkimuksensa koskemaan Suomen valtiol-
lista palkitsemisjärjestelmää kokonaisuudes-
saan, mutta Kansallisarkistossa parhaillaan 
esillä olevan Suomen ritarikuntien 100-vuo-
tisnäyttelyn kuraattorina toimiminen jäi hä-
nen viimeiseksi työkseen. Hän ehti saada 
tavattoman paljon aikaan vain kahdessa 
vuosikymmenessä.  

Tuukka Talvio
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ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, 
kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä 
lukien. 
 
Innan objekten kan överlämnas från kassan, de skall vara betalade. Objekt, som önskas betala 
senare än auktionsdagen, kan hämtas från kontoret efter överenskommelse mot betalningsbevis. 
Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp på 1000 €. Objekten som har 
högre värde än detta måste hämtas från auktionsplatsen eller kontoret. Om objekten är inte 
betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar köparen sina rättigheter till de inköpta objekten 
räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga anbud från räkningens datum eller 
postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are handed to buyers they must be payed to full amount. If you wish to settle the invoice 
later than the auction day, the lots may be obtained from our premises showing a settled  invoice. If 
a buyer fails to pay during 20 days after the auction day the buyer loses all rights to the auctioned 
items, for absentee bids starting from the date of invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Хотите ли платить лоты попозже, 
они остаются у нас и их можно собрать у офиса. Покупатель потеряет свой права на 
выкупленных лотов если они не оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, у заочных 
ставок с даты инвойса. 
 
Huutokauppasäännöt ja tarkemmat huutokauppaehtomme ovat nähtävissä 
kotisivuillamme snynumis.fi. ja julkaistu lehtemme aiemmissa numeroissa. 





































































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 
MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    - 10000 €  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €             10000 €   -    =    500 € 
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 
KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 14.9.2019 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 20.6.2019 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 19 september 2019 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 20 juni 2019. 
Objects intended to be sold at the following auction the 14th of September 2019 should be 
commissioned by the 20th of June 2019.    



Huutokaupan 410 tulokset • Uppnådda priser auktion 410 • Auction 410 results

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry  -   410

1 34.00
2 56.00
3 740.00
4 50.00
5 30.00
6 76.00
7 104.00
8 90.00
9 40.00
10 30.00
12 85.00
13 35.00
14 45.00
15 25.00
16 15.00
18 65.00
19 45.00
20 30.00
21 50.00
22 400.00
24 40.00
25 25.00
26 200.00
27 15.00
28 35.00
29 480.00
30 40.00
31 20.00
33 65.00
35 1000.00
36 160.00
37 920.00
38 30.00
39 30.00
40 31.00
41 55.00
42 30.00
43 125.00
44 40.00
45 73.00
46 151.00
47 126.00
48 127.00
49 132.00
50 130.00
51 140.00
52 130.00
53 140.00
54 151.00
55 220.00
56 152.00
57 122.00
58 177.00
59 132.00
60 130.00
61 161.00
62 186.00
63 145.00
64 150.00
65 83.00
66 91.00
67 69.00
68 25.00
69 80.00
70 110.00
71 15.00
72 100.00

73 45.00
74 50.00
75 75.00
76 125.00
77 96.00
78 36.00
79 200.00
80 410.00
81 35.00
82 100.00
83 220.00
84 270.00
85 260.00
86 258.00
87 283.00
88 310.00
89 126.00
90 76.00
91 10.00
94 380.00
97 8400.00
98 40.00
99 40.00
100 50.00
101 40.00
102 35.00
103 30.00
104 45.00
108 44.00
109 30.00
110 35.00
111 30.00
112 30.00
113 30.00
114 110.00
115 40.00
116 50.00
117 40.00
118 15.00
119 26.00
120 2500.00
121 3600.00
122 901.00
123 105.00
124 61.00
125 126.00
126 96.00
127 72.00
128 40.00
129 81.00
130 60.00
131 89.00
132 78.00
133 20.00
134 50.00
135 30.00
136 70.00
138 20.00
141 160.00
142 196.00
144 216.00
145 1100.00
147 300.00
148 410.00
149 376.00
150 50.00
151 40.00

152 50.00
153 40.00
154 40.00
155 60.00
156 40.00
157 60.00
158 50.00
159 23.00
160 56.00
161 80.00
162 40.00
163 66.00
164 60.00
165 85.00
166 35.00
167 148.00
168 111.00
169 53.00
170 30.00
171 120.00
172 181.00
173 80.00
175 40.00
176 100.00
178 66.00
179 78.00
180 100.00
181 76.00
183 680.00
184 100.00
185 100.00
186 940.00
187 70.00
188 120.00
189 186.00
191 241.00
192 30.00
193 101.00
194 75.00
195 30.00
196 95.00
197 1300.00
198 170.00
199 140.00
200 30.00
201 15.00
202 220.00
203 70.00
204 135.00
205 115.00
206 281.00
207 281.00
208 411.00
209 149.00
210 145.00
211 147.00
212 148.00
213 141.00
214 1051.00
215 115.00
216 80.00
217 20.00
218 10.00
219 300.00
220 110.00
221 620.00
222 610.00

223 260.00
224 50.00
225 125.00
226 100.00
227 50.00
228 40.00
229 146.00
230 65.00
231 35.00
232 226.00
233 140.00
234 111.00
235 250.00
236 100.00
237 50.00
238 2150.00
239 20.00
240 86.00
241 91.00
242 60.00
243 30.00
244 120.00
246 100.00
247 100.00
249 240.00
252 60.00
253 150.00
254 40.00
256 66.00
257 51.00
258 61.00
260 41.00
261 111.00
262 61.00
263 101.00
264 50.00
265 30.00
266 30.00
267 45.00
268 30.00
269 241.00
270 250.00
271 191.00
272 191.00
273 191.00
274 191.00
275 200.00
276 100.00
277 1800.00
278 188.00
279 187.00
280 500.00
281 552.00
282 110.00
283 295.00
284 191.00
285 184.00
286 191.00
287 183.00
288 188.00
289 183.00
290 238.00
291 239.00
292 331.00
293 363.00
294 250.00
295 250.00

296 238.00
297 237.00
298 237.00
299 1200.00
300 226.00
301 101.00
302 103.00
303 192.00
304 446.00
305 190.00
306 228.00
307 240.00
308 166.00
309 114.00
310 125.00
311 185.00
312 112.00
313 80.00
314 170.00
315 341.00
316 849.00
317 227.00
318 243.00
319 250.00
320 243.00
321 194.00
322 194.00
323 193.00
324 195.00
325 192.00
326 226.00
327 940.00
328 210.00
329 228.00
330 182.00
331 205.00
332 176.00
333 120.00
334 440.00
335 440.00
336 981.00
337 1000.00
338 1000.00
339 172.00
340 170.00
341 80.00
342 160.00
343 271.00
344 360.00
345 151.00
346 55.00
347 301.00
348 130.00
349 480.00
350 71.00
351 180.00
352 420.00
353 45.00
354 241.00
356 127.00
357 110.00
358 101.00
359 745.00
360 74.00
361 241.00
362 936.00
363 151.00

364 85.00
365 85.00
366 20.00
368 48.00
369 48.00
370 701.00
371 155.00
372 620.00
373 115.00
374 50.00
375 350.00
376 30.00
377 90.00
378 60.00
379 23.00
380 131.00
381 66.00
382 40.00
383 50.00
384 171.00
385 20.00
387 180.00
388 30.00
389 100.00
390 185.00
391 52.00
392 120.00
393 130.00
394 80.00
395 120.00
396 37.00
397 100.00
398 120.00
399 30.00
400 430.00
401 255.00
402 620.00
404 90.00
405 60.00
406 55.00
407 96.00
408 30.00
411 60.00
412 81.00
413 100.00
415 120.00
416 65.00
417 288.00
418 1000.00
419 100.00
420 30.00
421 46.00
422 140.00
423 220.00
424 90.00
425 105.00
426 41.00
427 131.00
429 82.00
430 31.00
431 1701.00
432 70.00
434 251.00
435 410.00
436 602.00
437 130.00
439 351.00



440 55.00
442 110.00
445 67.00
446 243.00
448 65.00
449 50.00
450 40.00
453 60.00
454 120.00
456 30.00
457 50.00
458 35.00
459 40.00
460 110.00
461 28000.00
462 6100.00
463 600.00
464 105.00
465 115.00
466 115.00
467 71.00
468 240.00
469 95.00
470 180.00
471 126.00
472 82.00
473 116.00
474 126.00
475 210.00
476 100.00
477 30.00
478 100.00
479 25.00
480 80.00
483 92.00
484 30.00
486 50.00
487 56.00
488 50.00
491 100.00
492 60.00
493 152.00
494 75.00
495 126.00
496 60.00
497 121.00
498 166.00
499 85.00
500 71.00
501 100.00
505 100.00
506 100.00
507 50.00
509 72.00
510 70.00
511 186.00
514 62.00
515 70.00
516 50.00
517 110.00
520 120.00
521 201.00
522 210.00
523 115.00
524 30.00
525 85.00
526 223.00
527 531.00
528 101.00
529 52.00

530 30.00
531 203.00
533 131.00
534 130.00
536 117.00
537 45.00
538 172.00
539 176.00
540 178.00
541 200.00
542 190.00
543 191.00
544 172.00
545 181.00
546 167.00
547 160.00
548 160.00
549 160.00
550 160.00
551 160.00
552 160.00
553 2631.00
554 172.00
555 170.00
556 170.00
557 170.00
558 702.00
559 410.00
560 397.00
561 301.00
562 320.00
563 296.00
564 310.00
565 300.00
566 300.00
567 300.00
568 287.00
569 300.00
570 290.00
571 301.00
572 841.00
573 191.00
574 191.00
575 191.00
576 191.00
577 199.00
578 242.00
579 243.00
580 241.00
581 231.00
582 241.00
583 233.00
584 232.00
585 232.00
586 242.00
587 456.00
588 447.00
589 453.00
590 131.00
591 223.00
592 223.00
593 220.00
594 250.00
595 224.00
596 224.00
597 226.00
598 203.00
599 180.00
600 183.00
601 40.00

602 30.00
603 30.00
604 30.00
605 60.00
606 105.00
607 55.00
608 80.00
609 40.00
610 40.00
611 30.00
612 40.00
613 30.00
614 55.00
615 270.00
616 220.00
617 110.00
618 90.00
619 140.00
620 75.00
621 31.00
622 43.00
624 70.00
625 170.00
626 80.00
627 80.00
628 80.00
629 70.00
630 80.00
631 145.00
632 160.00
633 50.00
634 45.00
635 310.00
636 125.00
637 40.00
638 65.00
639 65.00
640 250.00
641 120.00
642 120.00
643 220.00
645 60.00
646 40.00
647 261.00
650 190.00
651 242.00
652 222.00
653 40.00
654 111.00
655 271.00
656 101.00
657 81.00
658 70.00
659 141.00
660 73.00
662 100.00
663 201.00
664 152.00
665 151.00
666 50.00
667 40.00
668 61.00
669 70.00
670 70.00
671 55.00
672 27.00
674 140.00
675 140.00
676 100.00
677 75.00

678 65.00
679 30.00
680 210.00
681 210.00
682 562.00
684 75.00
685 118.00
686 115.00
687 66.00
688 50.00
689 132.00
690 115.00
691 400.00
692 181.00
693 208.00
694 133.00
695 90.00
696 472.00
697 37.00
698 60.00
699 289.00
700 200.00
701 410.00
702 520.00
703 120.00
704 38.00
705 125.00
706 520.00
707 66.00
708 134.00
709 82.00
710 81.00
711 90.00
713 280.00
714 40.00
715 400.00
716 95.00
717 70.00
718 211.00
719 70.00
721 162.00
722 71.00
723 201.00
724 261.00
725 37.00
727 140.00
728 50.00
729 186.00
730 85.00
731 242.00
733 78.00
734 110.00
735 150.00
736 253.00
737 1200.00
738 127.00
739 231.00
740 140.00
741 150.00
742 95.00
743 151.00
744 1050.00
745 121.00
747 70.00
748 1250.00
749 620.00
750 140.00
751 60.00
752 140.00
753 101.00

754 161.00
755 261.00
756 113.00
757 64.00
758 30.00
759 85.00
760 46.00
761 166.00
762 121.00
763 90.00
764 512.00
765 320.00
766 101.00
767 260.00
769 300.00
770 150.00
771 111.00
772 300.00
773 154.00
775 191.00
776 70.00
777 68.00
778 57.00
779 127.00
780 187.00
781 120.00
782 191.00
783 109.00
784 57.00
785 20.00
787 20.00
788 251.00
789 87.00
790 136.00
791 261.00
792 130.00
793 52.00
797 115.00
798 130.00
799 51.00
800 90.00
801 71.00
802 155.00
803 201.00
804 111.00
805 301.00
806 41.00
807 60.00
808 131.00
809 156.00
810 45.00
812 501.00
813 62.00
814 200.00
815 102.00
816 30.00
817 86.00
818 41.00
819 36.00
821 160.00
822 50.00
823 70.00
824 45.00
826 50.00
827 50.00
828 50.00
829 100.00
830 105.00
832 67.00
834 20.00

836 302.00
837 122.00
838 120.00
839 75.00
840 25.00
842 48.00
843 106.00
844 120.00
845 226.00
846 416.00
847 51.00
848 1301.00
849 111.00
850 161.00
851 40.00
852 661.00
853 40.00
854 40.00
856 25.00
857 11.00
859 41.00
860 261.00
861 60.00
862 1526.00
863 35.00
864 396.00
865 232.00
866 140.00
867 337.00
868 376.00
869 153.00
870 1350.00
871 220.00
872 115.00
873 720.00
874 1200.00
875 40.00
876 145.00
877 223.00
878 134.00
882 36.00
883 50.00
884 28.00
885 30.00
886 353.00
887 270.00
888 251.00



AUCTION TERMS OF THE FINNISH NUMISMATIC SOCIETY 

(Approved by the Board on 27th April 2017) 

These terms and conditions apply to the purchase of items at the auctions of the 
Finnish Numismatic Society (FNS) between a participant and the Finnish 
Numismaticc Society. These terms and conditions shall also apply to the bidder at the 
auction and to the issuer of the purchase order.  

 

1. Participation right 

The members of the Finnish Numismatic Society (FNS) and the members of member 
organizations of Suomen Numismaatikkoliitto and Nordic Numismatic Union 
(Nordisk Numismatisk Union) have the right to participate in the FNS auctions. 
Evidence on membership shall be provided upon request. The Board of the FNS may 
grant this right on the other grounds as well.  

It is in the sole discretion of FNS no to accept a particular bidder. As an example, 
former unpaid auction lots may restrict the right to participate in an auction. The 
bidders may be required to prove their identity with an official document with a 
photograph and provide recommendations by persons known to the FNS.  

2. Signing up for auction 

Bidders have to register at the venue before the auction. They will be given a bid-list 
and a bidding number. Through registration the bidder accepts these terms and 
conditions as legally binding. Written bids are accepted. By submitting written bids 
the bidder likewise accepts these terms and conditions rules as legally binding. If 
agreed upon in advance, bids can be made by phone. Same terms and conditions 
apply.  

3. Placing a bid 

Unless otherwise agreed upon in advance, the bidder acts for him/herself and is 
personally responsible for his/her bids. Bids must be made in full euros according to 
the table of increases in the auction list. Auctioneer can at its discretion to deviate 
from the increases in the increase table. FNS auctioneer has the right, at its own 
discretion, to reject offers that deems to be unclear or uncertain.  

4. Placing a written bid 

Written bids are executed without extra charge. All bids must be in euro. Bids can be 
delivered directly in electronic form through Philabid auction list or by phone in the 
auction list, by e-mail auctions@snynumis.fi or by sending a letter to the FNS office. 
All bids have to reach the auctioneer by the dead-line given in  the auction catalogue. 
FNS accepts no responsibility for failing to execute a written bid, whatever the reason 
is. It is in the sole discretion of FNS not to accept a written bid for example if buyer 
has unpaid auction lots from previous auctions or for any other reason. FNS increases 
the bid on behalf of the written buyer up to the written offer. If there is more than one 
same written offer placed to the lot, the purchase right remains with a previously 
submitted bid. Written offers are always the responsibility of the buyer.  



5. Bidding at auction 

Only registered persons can participate in the auction. The Auctioneer will determine 
the bidding increments. All auction catalogue prices are minimum prices and lower 
bids are not accepted. The Board of FNS has determined the minimum bidsteps and 
they are published in the auction catalogue. The Auctioneer can, if he or she so 
wishes, diverge from the bidding increments. Written bids must follow the published 
bidsteps. FNS reserves the right at any time to cancel any bidding number during the 
ongoing auction.  

6. Realization of the trade 

The highest bid or highest written offer wins the lot (the second highest bid plus one 
minimum bidstep, still so that final price is the maximum offered bid). Bids must be 
made prominently and unclear offers will be ignored. Auctioneer reserves the right to 
resolve any disputes arising fron the bid. The hammer strike confirms the highest bid. 
If the highest written offer is equally high as bid made in the hall, written offer wins. 
If there is more than one same written offer placed to the lot, the purchase right 
remains with a previously submitted bid.  

7. Buyers´s premium 

A buyer´s premium, including VAT, will be added to the hammer price. The 
comission is determined by the Board of FNS and is stated in the auction catalogue. 
Any changes to the buyer´s comission will be published beforehand in the periodical 
”Numismaattinen Aikakauslehti”.  

8. Paying for the lots and redemption 

The hall buyer is obliged to redeem the items he has bought at auction in cash or 
buyer can retrieve items within five business days from the office of FNS during its 
opening hours. Buyer who win a lot using written offer, is obliged to carry out 
payment within 10 days of the invoice or altenatively lot/lots can be delivered using 
postal service (cash upon delivery). Payment and shipping method need to be 
informed while making a wirren offer. Otherwise items will be sent using cash upon 
delivery. Shipping, handling, insurance, custom and other charges are all responsibilty 
of the buyer.  

9. Right to changes and removal of lots from the auction list. 

The Auctioneer reserves the right to change the order of the lots and to combine lots. 
Any lot can be removed from the auction if it differs substantially from the written 
description, if there is doubt about the ownership of the lot, or is there is some other 
pressing reason (force majeure). Sellers who have submitted items to the auction may 
choose to remove the items they have submitted before a start of the auction under 
certain conditions. In this case, all submitted written offers will be canceled without 
any obligation of the FNS to the bidders.  

10. Ownership right 

Ownership does not pass until lots are paid in full. In the event a successful bidder 
fails to make full payment within the predefined date, the buyer has to pay interest at 
the highest rate permitted by law, counted from the date of the auction. FNS reserves 



the right to claim all additional costs incurred, such as collection and storage fees. 
Buyer looses the ownership right to purchases if he has not completed a payment in 
full within 20 days of the auction or within 20 days of the date of dispatch of the 
postage. After this FNS can return items to sellers or place items for sale at a new 
auction, whereby the buyer who fails to pay shall be liable for any shortfall, while he 
shall have no right or claim towards any exess proceeds. The bidder furthermore 
agrees to pay costs and interests involved, as above.  

11. Auction list terms 

Attribution, date, condition and other descriptions of lots are done with extreme care. 
The lot is sold in accordance of § 19 of the Finnish Commercial Law, i.e. ”as it is”. 
FNS cannot be held responsible for errors in the catalogue.  The buyer present has to 
examine the lot carefully. Lots examined prior to the sale and lots purchased by floor 
bidders may not be returned for any reason other than what is provided by § 19 and § 
20 of the Finnish Commercial Law. Buyers who submitted written bids may return a 
lot if the case fulfills the conditions of the § 19 of the Finnish Commercial Law. In 
such a case the responsibilities of the FNS are limited to returning the hammer price 
and the buyer´s fee.  

12. Reclamation claims 

All claims must be made within fourteen (14) days from the auction, or, in the case of 
written offers, within fourteen (14) days from the receipt of material. Unless proof to 
the contrary exists, sent lots will be considered as having been received in fourteen 
(14) days from dispatch. If a lot includes more than three (3) items, claims concerning 
grading are not accepted.  

13. Unsold lots 

Unsold lots can be purchased after the auction for the minimum price plus the buyer´s 
premium.  

14. Use of auction photographs 

FNS reserves a right to use auction lot photographs in its own publications, as well as 
for teaching, lecturing and exhibition purposes. Any use of these photographs by third 
parties is settled by a separate agreement between the parties concerned.  

15. Disputes 

Any dispute regarding these auctions, as well as such issues which have not been 
addressed in these Auction Terms, shall be governed by the Finnish Commercial Law. 
The exclusive place of jurisdiction is the District Court of Helsinki. It is, however, in 
the discretion of FNS to choose to start legal proceedings at the court of the domicile 
of the defendant.  

In the event of any unclarity between the different language versions of these 
Terms, the Finnish language version shall be decisive.  

 































Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-
tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 
4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 
4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-
torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-
kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-
taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 
kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  
kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  
suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  
jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-
pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 
välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 
Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 
price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 
photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 
in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 
Just book an appointment with our auction manager. 
At the same time you get a good valuation for your 
collectibles. Our customer base is large, international 
and experienced. We are the largest numismatic soci-
ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 
Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105
auctions@snynumis.fi
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