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Rikkauden riesat  
 

Jotkut erikoistutkijat näkyvät erikoistutkineen, mitä eri maiden kansalaiset tekisivät, jos he saisivat 

yhtäkkiä kymmenen prosenttia lisää rahaa. Tulokset eivät juuri yllättäneet: ranskalaiset 

hummaisivat rahansa viiniin ja naisiin, saksalaiset panisivat säästöön, britit löisivät vetoa hevosista 

ja italialaiset ostaisivat uudet kengät.  

   Valitettavasti suomalaisia ei ollut tässä tutkimuksessa mukana, vaikka pitäisi olla, koska juuri 

täällä jättipottilottovoittojen luvatussa maassa moinen onnenpotkaus on todennäköisempi kuin 

monin paikoin muualla. Lamakin loppui tammikuun viimeisenä perjantaina iltapäivällä, 

rahaministeriö polkee lisää vauhtia ennusteisiinsa, pankit ja kaupat tuottavat ennennäkemätöntä 

tulosta ja verotus helpottuu ettei pytylle taivu. 

   Siis suomalaisilta ei oikeastaan pidäkään kysyä, mitä he tekisivät jos saisivat lisää rahaa, vaan 

mitä he tekevät kun saavat lisää rahaa.   

   Vaihtoehtojahan on periaatteessa kaksi: joko suomalainen ostaa kossupullon tai ei osta.  

   Jos ostaa niin hyvä on, mutta jos ei osta, on kaksi mahdollisuutta: tuhlaa rahansa muuten huonoon 

elämään tai säästää ne.  

   Jos käyttää huonoon elämään, niin hyvä on, mutta jos säästää, on kaksi mahdollisuutta: säästääkö 

sukanvarteen vai paneeko pankkiin.  

   Jos säästää sukanvarteen, niin hyvä on, mutta jos panee pankkiin, on kaksi mahdollisuutta: joko 

pankki maksaa talletuksille korkoja tai sitten ei maksa.   

   Jos ei maksa, niin minkäpäs sille voi, mutta jos maksaa, on kaksi mahdollisuutta: korkotuotot 

riittävät pankkipalvelumaksuihin tai sitten eivät riitä.  

   Jos riittävät, niin hyvä on joskaan ei todennäköistä, mutta kun eivät riitä, on kaksi mahdollisuutta: 

pitääkö ottaa lainaa palvelumaksujen maksamiseen vai käyttääkö siihen pääomaa.  

   Jos käyttää pääomaa, se hupenee kohtsillään tyhjiin ja se siitä, mutta jos ottaa lainaa, on taas kaksi 

mahdollisuutta: pystyykö sitä maksamaan takaisin vai eikö pysty.  

   Jos ei pysty, niin velkasaneeraukseenhan siitä joutuu, mutta jos pystyy maksamaan, on kaksi 

mahdollisuutta: joko pankki pysyy pystyssä seuraavat viisi vuotta tai sitten kaatua rojahtaa. 

   Jos pysyy pystyssä, niin hyvä on, mutta jos kaatua rojahtaa, on vieläkin kaksi mahdollisuutta: 

tallettaja saa pesästä rahansa takaisin tai sitten ei saa.  

   Jos ei saa, niin se on sitten niitten rahojen menoa, mutta jos saa, niin ei ole enää kuin yksi 

mahdollisuus: ostaa äkkiä se kossupullo niin kauan kuin on vielä senkään vertaa rahaa jäljellä.  

 
 

 

 

 

 

Artikkelin lähde Kaleva  
 

http://www.kaleva.fi/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi

