
Miksi vaivautua pitämään käteinen raha hengissä? 

Päädyit tälle sivulle, koska joku, joka välittää paikallisesta talouselämästä on maksanut jotakin 

käteisellä ja antanut sinulle pienen paperin palasen. Outoa, eikö?  

Veikkanpa, että ajattelet, ”Puhelimeni, korttini tai älykelloni näpyttely on niin helppoa, miksi 

vaivautuisin käyttämään käteistä? Se on liian hankalaa.” 

Olet oikeassa, se on hankalaa, mutta mitäpä, jos se on vaivan arvoista? 

Kukaan ei odota sinun alkavan käyttää käteistä kaikkeen heti. Lue alla oleva teksti ja päätä sitten. 

Mikä vaikutus käteisen käytöllä on pieniin ja keskisuuriin yrityksiin? 

• Yritykset säästävät välittömästi rahaa liiketapahtumamaksuissa. 

• He voivat paremmin hallita voittojaan. 

• Jos voit auttaa yritystä säästämään rahaa, se kykenee paremmin pitämään työntekijät 

työssä ja hyödyttämään paikallista yhteisöä. 

• Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli paikallisen talouselämän ja yhteisön 

menestyksessä ja kasvussa. 

Mitä vikaa on yhteiskunnassa, jossa ei ole käteistä rahaa? 

1. Sivuhommat, joista saisi käteistä rahaa, eivät ole enää mahdollisia, mikä aiheuttaa 

taloudellisia vaikeuksia ja velkojen kasvua. 

2. Tekniikkayhtiöt ovat investoineet rankasti tehdäkseen sähköisistä rahansiirroista turvallisia, 

mutta hakkerit ovat aina askelen edellä. Maailmassa, jossa maksettaisiin 100%:sti 

sähköisesti, riski tulla huijatuksi kasvaa merkittävästi. 

3. Jos käteinen raha kuolee, sinun sijaintisi ja ja ostoksesi jäljitetään automaattisesti. Et voi 

enää vetäytyä siitäpois etkä peruuttaa tilannetta. 

4. Jos saat mitä tahansa valtion rahoitusta, valtio voisi estää sinua käyttämästä rahaa asioihin, 

joita se ei hyväksy. 

5. Käteinen raha mahdollistaa anonyymit ostokset ja lahjoitukset. Jos käteinen raha kuolee, 

tämä ei ole enää mahdollista. 

6. Ihmiset, jotka ovat joutuneet hyväksikäytettäviksi, ovat usein taloudellisesti riippuvaisia 

hyväksikäyttäjistään. Jos käteinen raha poistetaan käytöstä, heidän mahdollisuutensa 

vapautua on paljon vaikeampaa, jollei lähes mahdotonta.  

Mitkä ovat teknologiset seuraamukset yhteiskunnassa, jossa ei ole käteistä rahaa? 

• Tulemme olemaan riippuvaisia teknologiasta joka päivä. Jos haluat käyttää rahojasi, tarvitset 

viimeisimpiä laitteita ja tietokoneohjelmia kyetäksesi maksamaan. Jos et ole kovin 

tekniikkataitoinen henkilö, tästä voi tulla suuri ongelma. Tämä on myös erittäin kallista eikä 

tule kysymykseenkään joissakin kotitalouksissa. 

• Käteinen suojelee sinua joutumasta sähköisten maksamismuotojen armoille sähkökatkojen 

ja odotettavissa olevien korkeiden energiakustannusten aikana. 

• Et voi lähteä kotoasi ilman jonkinlaista sähköistä laitetta.    


