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SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS (SNY)

• Perustettu 1914, Suomen vanhin numismaattinen yhdistys:
• 1300 jäsentä.

• SNY järjestää Pohjoismaiden suurimpia numismaattisia huutokauppoja 4 kertaa 
vuodessa, lisäksi vähintään 2 nettihuutokauppaa vuodessa.

• Toimitilat Helsingissä Mechelinkadulla:
• 2 täysipäiväistä työntekijää, sekä useita vapaaehtoistyötä tekeviä aktiivijäseniä.

• Jäsenmaksu 30 euroa vuodessa:
• Jäsenten tuki rahojen tunnistamisessa ja arvioinnissa, huutokaupat, Numismaattinen 

Aikakauslehti, Keräilijän opas-ja hinnasto, kerhoillat, edunvalvonta, tutkimuksen tukeminen 
sekä tapahtumia/esitelmiä.

• Liittyminen snynumis.fi.



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

• Suomen Numismaattinen Yhdistys

• Perusteita

• Rahat Suomessa ennen markkaa

• Markat autonomian aikana

• Itsenäisyyden markat

• Euroaika



NUMISMATIIKKA TARKOITTAA RAHOJEN TUTKIMUSTA, JA 
YLEISKIELESSÄ MYÖS KERÄILYÄ

• Sana numismatiikka tulee latinan kielen sanasta 
nummus, joka merkitsee rahaa.
• Rahatiede on historian aputiede.

• Tukee myös taloustiedettä ja taidehistoriaa

• Metallirahat ovat numismaattisista kohteista 
vanhimpia:
• Ensimmäiset kolikot lyötiin n. 650 eKr. Lyydiassa elektronista, 

joka on kullan ja hopean seos.
• Antiikin aikana tärkein rahametalli oli hopea

• Setelien myötä käyvän rahan metallisisältöön 
perustunut arvo väheni merkitykseltään:
• Kultakannasta luovuttiin yleisesti 1930-luvun alun lamavuosina 

ja useimmissa maissa hopeiset käyttörahat jäivät pois 1970-
luvulle siirryttäessä.

Ensimmäisissä rahoissa
ei ollut kuviointia
ja ne valmistettiin kullan
ja hopea seoksesta.

Ateenan tetradrakma (440-
420 eaa.) ja Kreikan 1€ 

kolikko



RAHOJEN KERÄILYARVON MÄÄRÄYTYMINEN

• Valmistusmäärä:
• Sekä kuinka paljon rahaa on jäljellä nykypäivänä

• Kysyntä ja tarjonta eli keräilijöiden kiinnostus:
• Rahan ikä ei suoraan vaikuta keräilyarvoon.

• Rahan kuluneisuus:
• Kuluneisuus määritellään rahan kuntoluokan avulla.

• Hyväkuntoinen raha voi olla huonokuntoista jopa 
tuhansia kertoja arvokkaampi

• Valmistusmateriaali sekä rahan paino:
• Kullalla ja hopealla on markkinahinta.

• Erikoisuudet, variantit ja virheet:
• Rahoissa olevat poikkeamat kiinnostavat keräilijöitä SNY:n keräilijän oppaasta löytyy 

Suomen rahojen ajankohtaiset 
hinnat
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ESIHISTORIALLISET RAHAT

• Sana raha on alun perin viitannut eläimen turkkiin, lähinnä 
oravannahkaan.

• Vanhimmat Suomesta löydetyt kolikot ovat Roomasta 100-luvulta.
• Roomalaisia kultarahoja (soliduksia) on löydetty 400-luvulta.

• Kolikko sana on onomatopoeettinen eli kuvaa rahoista syntyvää "kolinaa".

• Viikinkiajalla (noin 800-1050) rahat olivat hopeaa, usein 
anglosaksista, itämaista (dirhemit) tai germaanista alkuperää:
• Jonkin verran tunnetaan myös Suomessa valmistettuja rahojen kopioita.

• Myös koruja käytettiin vaihdon välineenä



RAHAT RUOTSIN VALLAN AIKANA

• Suomi osaksi Ruotsia 1200-1300-luvuilta lähtien, jolloin Ruotsin 
rahojen käyttö alkoi vakiintua.

• Yksi Ruotsin rahapajoista sijaitsi Turussa 1410-1558:
• Ensimmäinen Suomessa virallisesti lyöty raha oli Erik Pommerilaisen aikainen 

6 penninkiä eli "kuusinainen".

• Ensimmäinen markka lyötiin Kustaa Vaasan aikana 1556

• Isoja plooturahoja käytettiin kulta-ja hopeapulan aikana 1644-
1776.

• Ensimmäiset ruotsalaiset setelit valmistettiin jo vuonna 1661.

• Ensimmäiset Suomen omat setelit "Fahnehjelmit" 1788-1790 
Kustaa III:n sodan aikana kriisikäyttöön.

Suomen "ensimmäinen"
markka vuodelta 1556 on nyt
Kansallismuseon kokoelmissa
(kuva: SNY:n kuva-arkisto)

Suomen ensimmäisiä
"faanejelmin" seteleitä



RAHAT VENÄJÄN VALLAN AIKANA

• Suomesta Venäjän autonominen 
suuriruhtinaskunta 1809.
• Venäjän rahasta Suomen pääraha, Ruotsin raha säilyi 

kuitenkin käytössä kielloista huolimatta

• 1811 perustettu Suomen Pankki sai oikeuden 
painaa seteleitä:
• aluksi 20, 50 ja 75 kopeekan arvoisia pikkuseteleitä. 

• 1819 alettiin painaa 1, 2 ja 4 ruplan seteleitä.

• Vuoden 1840 raharealisaation aikana raha 
sidottiin hopeakantaan, ja Ruotsin rahan käyttö 
Suomessa lopetettiin.

75 kopeekkaa 1811: Ensimmäiset 
setelit olivat yksinkertaisia ja
helpohkosti väärennettävissä
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MARKKA – OMA RAHA

• Suomi sai oman rahayksikön, markan, 
tsaari Aleksanteri II:n käskystä 4.4.1860.
• Markka oli aluksi sidottu epävakaaseen 

ruplaan, ¼ kurssilla.

• Snellmanin johdolla Suomi siirtyi 
hopeakantaan vuonna 1865

• Suomi siirtyi kultakantaan 1878 hopean 
arvon romahdettua. 
• Ensimmäinen kultakanta päättyi 1. 

maailmansotaan 1915



AUTONOMIAN AJAN SETELEITÄ

• Historiallisissa suomalaisissa
seteleissä kuvastuu maan
taloudellinen ja poliittinen historia.

• Setelien malleilla ja arvokkuudella
pyrittiin luomaan vaikutelmaa
Suomesta itsenäisenä maana, 
vaikka sitä ei silloin vielä
ollutkaan. Vuoden 1897-1898 setelisarjan kuva-aiheet ovat

Helsingissä olevien Aleksanteri II:n ja J. L. 
Runebergin patsaiden jalustaveistoksia.
500-markkasessa on näistä tunnetuin, Patria-
patsas (tunnetaan myös nimellä Lex-patsas).

Ensimmäinen
markan seteli
vuodelta 1860



NIMELLISARVOLTAAN SUURIMMAT RAHAT

• Autonomian aikana setelit 
olivat merkittävästi nyky-
päivää arvokkaampia
nimellisarvoltaan

• Suomen kaikkien aikojen 
nimellisarvoltaan suurin
seteli on vuoden 1909
1000 markkaa. 
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MARKKAKAUDEN AIKANA OLI MONIA 
KORKEAN INFLAATION AIKAKAUSIA

• Inflaatio = tarkoittaa rahan ostovoiman heikkenemistä sekä siitä 
aiheutuvaa hintojen nousua eli rahan reaaliarvon laskua.

• Markkakaudella oli lukuisia erittäin korkean inflaation aikakausia 
kuten 1. Maailmansota, Itsenäisyyden alku, 2. Maailmansota sekä
sotakorvausten kausi ja öljykriisi.

• Euroaikana inflaatio on ollut keskimäärin 1,3% vuodessa



ITSENÄISTYMISEN NÄKYMINEN RAHOISSA

• Vuonna 1917-1918 tunnuspuoli vaihtui 5 pennin rahoissa 4 kertaa, 
rahoista tunnetaan 6 eri versiota

1917 alku: 
Nikolai II:n 
ajan 
viimeinen 
5 pennin 
kuparinen
raha

1917 loppu:
Kerenskin
väliaikaishalli-
tuksen aikana 
lyöty 5 penniä, 
ilman keisarin 
monogrammia 
ja kruunua.

1918 alku:
Kansanvaltuus-
kunnan 
lyöttämä 5 
penniä 
rahapajan 
miehityksen 
aikana.

Vuoden 1918 
Kansanvaltuus-
kunnan 5 
pennisen 
väärennös, joka 
löytyi ensi 
kerran kierrosta 
vuonna 1922.

1918 keski:
Kuparipulan 
vuoksi raudasta 
lyöty koeraha, 
erittäin 
harvinainen.

1918 loppu:
Virallinen 
tasavallan 
ensimmäinen 
kuparista ja 
oikeilla 
tunnuksilla 
lyöty 5 pennin 
raha.



SISÄLLISSODAN AIKANA RAHAPAJA JA 
SETELIPAINO VALLATTIIN LAITTOMASTI

• Suomen sisällissota käytiin Suomen 
hallituksen ja sitä vastaan 
kapinoineen Suomen 
Kansanvaltuuskunnan joukkojen 
välillä 27. tammikuuta – 15. 
toukokuuta 1918.
• Rahapaja-ja setelipaino vallattiin jo 

sisällissodan toisena päivänä.

• Kansanvaltuuskunta painoi seteleitä 
vanhoilla painolaatoilla 76 miljoonan 
markan edestä, ja kaikki setelit 
julistettiin laittomiksi sodan jälkeen. 

Kansanvaltuuskunnan painamat 
setelit tunnistettiin sarjanumerosta, 
ja osaan niistä lyötiin "väärä" tms.
leima tunnistamisen jälkeen.



SOTA AJAN NÄKYMINEN RAHOISSA

• Metallipulan vuoksi suurempiarvoisia kolikoita 
korvattiin seteleillä. Kolikkojen materiaalit 
muuttuivat raudaksi, myös kupari käytettiin 
sodan alkuvuosina:
• Pienistä metallirahoista tuli reikärahoja

• 1946 alkaessa 500, 1000 ja 5000 markan setelit 
tuli leikata kahtia, ja ne menettivät puolet 
arvostaan maksuvälineenä:
• Setelin oikea puoli kuului valtiolle pakkolainana. 

Leikattu seteli tuli vaihtaa 16. helmikuuta mennessä 
uudenmallisiin seteleihin.

• Pakkolainan korko oli 2% ja takaisinmaksu 1949. Rahan 
arvo putosi kuitenkin noin kolmasosaan eli laina oli 
kansalle tappiollinen



ARVOKKAIMPIA MARKKA-AJAN RAHOJA

• Metallirahoista arvokkaita myös jonkin verran kuluneena:
• 1 penni 1864

• 25 ja 50 penniä 1876

• 20 markkaa 1912 L variantti

• 1 markka 1949 kupari

• Huippukuntoisena (01/0) useimmat autonomian ajan 
rahat (ihan loppuvuosia lukuunottamatta) ovat 
arvokkaita.

• Seteleistä suurimmat nimellisarvot ja ennen 1915 painetut 
rahat arvokkaita, vanhemmat myös kuluneena.



VUODEN 1963 RAHAUUDISTUS

• Rahan arvojen 100-kertainen pudotus toteutettiin 
nopeasti, suurta osaa metallirahoista ja seteleistä 
ei ehditty uudelleen suunnitella:
• Poikkeuksena 1 markka, joka ilmestyikin vuoden 

myöhemmin

• 1950-luvulla käytöstä poistuneet pennin rahat palasivat 
käyttöön.

• Inflaation myötä suurempia seteliarvoja tuli 
käyttöön myöhemmin:
• 500 markkaa 1975 "Kekkonen"

• 1000 markkaa 1986 "Chydenius"



JUHLARAHAT OVAT SUOSITTUJA 
KERÄILYKOHTEITA

• Suomen ensimmäinen juhlaraha oli 
vuoden 1951 500 markan 
olympiaraha:
• Ensimmäinen modernin ajan olympiaraha

• Vuonna 1951 raha on pienilyöntinen ja 
arvokkaampi kun 1952 lyöty raha.

• 1960-luvun lopulta lähtien Suomen 
Rahapaja on lyönyt lähes vuosittain 
hopeisia juhlarahoja keräilykohteiksi:
• Kultaisia juhlarahoja on lyöty vuodesta 1992

• Ensimmäisiä juhlarahoja lyötiin paljon, ja 
niiden arvo vastaa metallin arvoa.

500 markkaa 1951/52 olympiajuhlaraha
oli myös käyttörahana.

10 markkaa 1975 Kekkosen 
75-vuotissyntymäpäivän juhlaraha
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SUOMEN EUROAJAN RAHAT

• 1999 Suomi liittyi EU:n yhteisvaluutta euroon ja 
lakkasi markka lakkasi olemasta itsenäisenä 
valuuttana.
• Eurokolikot ja -setelit otettiin Suomessa ja muissa 

euromaissa käyttöön 1. tammikuuta 2002.

• Suomen setelipaino valmisti L-sarjanumerolla 
ja D painokoodilla:
• Jotkin Suomessa valmistetut eurosetelit ovat 

harvinaisuuksia ja arvokkaita

L-alkavat sarjanumerot, D-
painokoodilla ovat Suomessa 
painettuja.

Suomen rahapajassa lyötyjä 
eurokolikoita.



FYYSINEN RAHA NYKYPÄIVÄNÄ

• Käteisen rahan käyttö Suomessa 
vähenee, maailmanlaajuisesti se on 
kuitenkin edelleen kasvussa.

• Monissa maissa, kuten Saksassa, 
käteinen raha nähdään 
turvallisimpana ja varmimpana 
vaihtoehtona ja sen käytöstä ei 
haluta luopua.

• USAn dollareita on kierrossa jonkin 
verran enemmän kuin euroja:
• Euroja oli kierrossa vuonna 2018 1,2 

biljoonan edestä.
Eurojen määrä kierrossa on kasvanut viime vuosina noin 
3-4% vauhtia vuosittain eli yli tuplasti talouskasvun.


