15. "Hallittu rakennemuutos". Syy lamaan - laman seuraukset/kausaalisuus v.1985–1995.
Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?
Minulla on ollut yli vuosikymmenen kestänyt uteliaisuus selvittää ne syyt ja syy yhteydet
(kausaalisuus) siihen - mikä aiheutti kansantalouttamme kohdanneen ainutlaatuisen talouskriisin 90luvun alussa. Saatuani tarkastuskertomuksen minulle syntyi voimakas tarve/tunne tutkia ja laatia
kausaalisiin/matemaattisiin tosiasioihin perustuva kertomus (tarkastuskertomus). Kausaalisen
selityksen antaminen merkitsee, että tehdään selvitys niistä empiirisistä tekijöistä/aiheuttajista
joiden täytyy olla vaikuttamassa, jotta tietty ilmiö syntyy. Tutkimuksen olen kohdistanut olioihin,
joista evidentti totuus - kausaalisen fakta verifikaatio voidaan konstituoida - (ilmeinen,
vastaansanomaton totuus, todistusaineisto, todisteet). Tavoitteenani on selvittää laman kausaalisen
fakta prinsiipin objektiivinen johtopäätös: tosi. Näin saatu selvitys vastaa kysymykseen: Mitkä ovat
ne syyt joidenka vaikutuksesta tapahtuma on syntynyt. Esim. Malesian mannerlaatassa 2004
tapahtunut mannerlaattojen liikkeen aiheuttama maanjäristys oli syynä seuraukseen, jonka
aiheuttama hyökyaalto/tsunami aiheutti ennennäkemätöntä tuhoa ja kuolemaa tyynen meren
rannikolla.
Kausaalisista syistä aiheutunut talouskriisi -90 luvun vaihteessa synnytti ennen kokemattoman 5600.000 ihmiseen kohonneen työttömyyden. Laman aiheuttaneiden kausaalisten syiden seuraukset
aiheuttivat kansantaloudellemme yli 500 miljardiin markkaan kohonneen valtion bruttovelan, sekä
kymmeniin tuhansiin yrityksiin nousseen konkurssiaallon. Taloudelliset kokonaisseuraukset
yhteiskunnalle, yrityksille, ihmisille, olivat edelliseen suhteutettuna moninkertaiset. Seurauksiin
kuuluivat myös lukuisat inhimilliset tragediat, itsemurhat, sekä suunnattoman määrän kärsimystä
sadoissa tuhansissa perheissä jotka menettivät toimeentulonsa sekä taloudellisen perustansa,
asuntonsa, avioliittonsa. Kaiken tapahtuneen lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset ja taloudet joutuvat
yhä kantamaan raskaan velkataakan jälkiseurauksia. Puhumattakaan niistä kymmenistätuhansista
ihmisistä jotka menettivät lopullisesti luottotietonsa ja tästä syystä syrjäytyivät.
Ylivelkaantumiseen johtaneet syyt ovat kausaaliset, talouspoliittiset (mm. verotus ja vahvan markan
politiikka) virheet, (mm. laman aikana suoritetut devalvoimiset, pankkituki, etc.). Samoin
talouskriisin aiheuttamat kiinteän omaisuuden (osakkeet, asunnot, kiinteistöt ym.) arvonmenetykset
- jonka johdosta kiinteän omaisuuden hankintaan käytettyjen lainojen määrä useissa tapauksissa
ylitti hankitun omaisuuden arvon. Arvonmenetykset olivat perimmäinen seikka joka johti
pakkorealisointien yhteydessä velkaantumiseen ja pankkien/velkojien käynnistämiin
konkurssiprosesseihin. Ihmisten/perheiden velkaantuminen aiheutui myös annetuista lainojen
henkilötakauksista jotka usein konkurssien tai realisointien yhteydessä jäivät takaajien
maksettavaksi. Varsin määräävä olosuhderakentaja oli valtioneuvosto yhdessä Suomen pankin
kanssa. Toinen toisiaan tukevia (ratkaisevasti) virheellisiä päätöksiä tekemällä aiheutettiin katastrofi
jolla ei ole vertaansa toisen maailman sodan jälkeisessä Euroopassa. Virheistä lopullinen sinetti oli
päätös jolla suunnattiin valtion tuki velkojille (pankeille) kun se olisi pitänyt suunnata velallisille
(mm. yrityksille, ja kansalaisille).
1990 luvun alun laman/katastrofin laajuutta ei voi verrata mihinkään - se on ainutlaatuinen. Se on
suhteeton katastrofi. Lama ja sen seuraukset ovat kansaamme pitkään koetteleva tapahtuma joka
vaikuttaa keskuudessamme yhä ja myös seuraavassa sukupolvessa. Se tulevinakin vuosikymmeninä
vaikuttaa kansantalouttamme koskevassa talouspoliittisessa sekä sisäpoliittisissa premisseissä ja
päätöksenteossa. Kansantaloudellisesti lama maksoi yhteiskunnallemme kymmenienkertaisesti
toisen maailmansodan seurauksista syntyneet ja sodan jälkeen maksamamme sotakorvaukset.
Lisäksi laman talouspoliittisena seurauksena (veronkorotukset, suhteellisesti laskeneet
sosiaalietuudet, -eläkkeet, heikentynyt terveydenhoito, sekä vanhuudenhoito ym.) maksetaan

edelleen 15 vuoden jälkeenkin korkeata hintaa kymmenissätuhansissa talouksissa - joka päivä.
Lamaan johtaneet päätökset, sekä varsinkin laman aikana suoritettujen talouspoliittisten ratkaisujen
vaikutukset jokaisen suomalaisen oikeussubjektin talouden substanssiin, ovat kausaalisesti
suuruusluokassaan lähes mahdottomia mitata. Taloudellisten arvojen suuruus on mittaluokkaa joka
jättää varjoonsa kaikki historiamme aikaisempien talouteen vaikuttaneiden yksittäisten poliittisten
päätösten seuraukset. Parhaillaankin poliittinen eliittimme joutuu huomioimaan -90 luvun vaihteen
aikaiset rasitteet talouspolitiikkamme reaalisessa päätöksenteossa.
Olen elänyt tuon ajan tapahtumissa. Olen kokenut yritysten kuin myös ihmisten pienuuden ja
mitättömyyden niissä elimissä joissa politiikan ja talouden valtaeliitti peräänkuuluttaa omia
arvojaan. Kansalaisten sekä erityisesti kirjanpitovelvollisten turvallisuuden perusrakenteet ovat
näiden toimijoiden päätöksenteossa massa ja volyymikäsitteitä. Objektiivinen tarkastelu ja
päätöksen teko jää tuolloin yksittäisten kansalaisten ja yritysjohtajien eettisen ja moraalisten
hyveiden varaan. Jälkeenpäin valtaeliitin massamurskaajat ovat kuuluttaneet propagandaa ja
retoriikkaa toimiensa oikeutuksista ja samassa yhteydessä he osoittavat sormella syyllisiksi
kausaalisten olosuhteiden uhrien suuntaan. Hyveet, etiikka, korkea moraalifilosofia edellyttävät
tapahtumien tarkempaa selvitystä. Pidän tapahtumien todellisten syy seuraus
vuorovaikutussuhteiden selvitystyötä yhteiskunnan velvollisuutena. Suomen akatemia on asiassa
toiminut pinnallisesti.
1997 Suomen Akatemia päätti käynnistää tutkimusohjelman ”Suomen 1990-luvun talouskriisi: syyt,
tapahtumat ja seuraukset” Tutkimusselostusten joukosta v.1998 maaliskuussa valittiin rahoitettavat
hankkeet. Akatemian tutkimusohjelma piti avoimen seminaarin Helsingin säätytalolla 13.4.2000,
aiheena seminaarille oli "LAMAN PITKÄ VARJO". Valtion taloudellinen tutkimuslaitos kokosi
kirjasen seminaarissa pidetyistä alustuksista. Koko aihepiirin sisältä ei löydy ainuttakaan tutkimusta
joka olisi keskittynyt laman syiden – kausaalisten tekijöiden – selvittämiseen. Kausaaliset – syy ja
seuraustekijät – on tarkoituksella jätetty selvittämättä. Kuten seminaarin sisällöstä kertovasta
johdannosta selviää ”Laman pitkä varjo” seminaarissa esitetyissä puheenvuoroissa lausuvat
asiantuntijat eivät vastaa kysymyksiin laman syistä ja syyllisistä. Tutkimusohjelma oli falsifioitu –
jättämällä siitä oleellisin aihepiiri pois.
Jaakko Kiander on kirjoittanut kirjasen >1990-luvun talouskriisi Suomen akatemian
tutkimusohjelma: LAMAN OPETUKSET Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset, jonka on
julkaissut Valtion taloudellinen tutkimuslaitos. Olen käyttänyt edellä mainittujen kirjasten aineistoa
hyväkseni. Kyseisen kirjasen kritiikki yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä kohtaan on juuri sellaista
kun virkamieheltä voi odottaa.
Kun tapahtumia/päätöksiä (valtioneuvoston ja Suomen Pankin päätösten seurauksia) ole haluttu
selvittää, (eräitä salaisiksi julistettuja Suomen Pankissa suoritettuja kriittisiä tutkimuksia lukuun
ottamatta). Olen päätynyt ryhtyä tutkimus- ja selvitystyöhön aiheesta - lama - sen syyt ja seuraukset
yrittäjän näkökulmasta.
Tsunami
Miten kansantaloutemme –90 luvun vaihteessa saattoi ajautua kokemaamme kriisiin? Ymmärrän,
kuten kaikki ymmärrämme vuoden 2004 joulukuun lopussa tapahtuneen Tyynenvaltameren
hyökyaallon syy seuraus suhteen. Olisiko tämä verrattavissa meillä tapahtuneeseen katastrofiin:
kyllä ja ei.
Kyllä, Tyynenmeren alueella tapahtuneen tsunamin seuraukset ovat taloudellisesti varsin korkeata
luokkaa, vaikka ei ylläkään kansantalouttamme kohdanneeseen menetykseen. Kansantalouteemme

kohdistunut taloudellinen vahinko on suunnaton ja varovaisenkin arvion mukaan jopa ”1-2000
miljardin markan” kokonaisluokkaa. Kun otetaan huomioon pörssikurssien lasku, kiinteän
omaisuuden arvonlaskut, yksityisomaisuuden arvonlasku sekä markan ulkoisen arvon laskun
aiheuttama taloudellisen arvon menetys, eikä vähiten työttömyyden aiheuttamat kustannukset/
kansantalouden bruttotuotannon arvonmenetys, ym. ym. Yksin kansantalouden ulkomainen
bruttovelka kasvoi vuoteen.1994 mennessä 508.855 milj. mk: Suomen maksutasetilasto, Suomen
Pankki 20.11.1996. Sekä työttömyyden joka korkeimmillaan 31.7.1993 ylitti 5-600.000 ihmistä.
Toisaalta ei, sitä ei voi verrata Suomessa tapahtuneeseen "tsunamiin", koska meillä tapahtumat eivät
saaneet alkuaan luonnonkatastrofista eli maanjäristyksestä. Meillä tapahtumat seurasivat kaiken
perusteella ihmisen/ihmisten tekemistä päätöksistä. Tapahtumia siis eivät ohjanneet luonnon
aiheuttamat, ennakoimattomat katastrofit, vaan ihmisten omat ideat ja toimet. Tästä seikasta
(luonnonkatastrofin pois sulkemisesta) lienevät kaikki samaa mieltä, se on siis evidentti-, riidaton
tosi, -empiirinen tosi.
1994 alkuvuodesta (ennen verotarkastusta) olin kuultavana kansanradiossa laman syistä ja
seurauksista, kerroin oman käsitykseni tapahtuneen kausaalisista tekijöistä. Olin myös aiemmin
kysynyt silloiselta valtionvarainministeriltä, olivatko he tutkineet ja analysoineet laman
aiheuttaneita kausaalisia tekijöitä. Emme ole, sain vastaukseksi Finlandia talossa pidetyssä
tilaisuudessa. Laman seurauksien dramaattisuus, laajuus, ja vaikutus kansantalouteen ei ollut
sopusoinnussa saamani vastauksen kanssa. Vastaus kertoi todistuksesta jota ei ollut. Se saattoi
sisältää halun olla selvittämättä kausaalinen totuus. Todistuksen, jonka arvo oli painavampi kuin
muut aiemmat lausumat yhteensä. Minulla oli jo vuonna -94 halu selvittää – 80 luvun
jälkimmäisellä puoliskon ja -90 luvun vaihteen kausaaliset olosuhteet/vaikutukset. En kuitenkaan
kesällä -94 alkaneen verotarkastusprosessin tarkoitusperien ja johtopäätelmien mielivaltaisuuden
vuoksi kyennyt jakamaan voimiani laman syiden tutkimiseen. Minulla oli seuraavan 10 vuotta täysi
työ pitää yllä objektiivista elämänkatsomustani sekä turvata perheeni toimeentulo sekä
yhteisöllisyys. Nyt tilanne on toinen. Minulla on aikaa sekä hyvä, turvallinen ympäristö Keravalla
ryhtyä suorittamaan kausaalista tutkimusta asiassa, konstituoidakseni pragmaattisen yhteenvedon –
90 luvun vaihteen (–90 edeltäneeltä/seuranneelta 5 vuodelta) kausaalisista vuorovaikutuksista.
Päätin pitää mielessä analyyttisen tutkimuksen yhden johtoajatuksen jonka Peirce v.1905 kirjoitti;
"Selittääksemme jonkin olion käsitteen merkityksen meidän tulee tutkia, mitä käytännöllisiä
seurauksia voisi välttämättä seurata tämän käsitteen totuudesta ja näiden seurausten summa sisältää
kokonaan kyseisen käsitteen merkityksen"
En ole tutkija - myönnän sen. Olen toiminut ammattijohtajana sekä yrittäjänä/kirjanpitovelvollisena
noin 40 vuotta. Kausaaliset tilastot, looginen syy seurausanalyyttinen johtopäätöksien teko ovat
ominaispiirteitä jotka kehittyvät yritysjohtajan sekä yrittäjän jokapäiväisissä työtehtävissä.
Tavoitteeni onkin selvitystyötä tehdessäni pitää mielessä Karl Marxin filosofiasta lainattu viisaus;
"Tiedon todellisuus ei johdu sen hyödyllisyydestä, vaan tiedon suuri käytännöllinen merkitys johtuu
sen todellisuudesta, siitä, että se kuvastaa oikein todellisuutta"
Tavoitteeni on konstituoida ne aidosti todellisuuteen liittyvät kausaaliset havainnot niiden
vuorovaikutus suhteessa yhteiskuntaamme liittyviin historiallisiin tapahtumiin. Tavoitteeni on
tilastoja sekä hallintoviranomaisten päätöksiä seuraamalla tehdä selvitys niiden tekijöiden
aiheuttajasta, joiden täytyy olla vaikuttamassa, jotta tietty ilmiö syntyy. Näin saatava selvitys vastaa
kysymykseen; mitkä ovat olleet ne syyt, joidenka vaikutuksesta tapahtuma on syntynyt. Aion
keskittyä yhteiskuntamme eri toimielimien kokoamiin ja ylläpitämiin tilastoihin, sekä aineelliseen

historialliseen totuuteen - ja niiden analysointiin elämänkokemusteni suomilla ideoilla sekä opeilla.
Tiedostan vahvasti, että ihmisenä olemme toimintamme ja päätöksiemme kautta kausaalisessa
vuorovaikutuksessa yhteiskuntamme kanssa.
Ymmärsin mihin minun tuli keskittyä. Ymmärsin myös totuuden lahjomattoman heijastuksen sekä
vuorovaikutuksen arvon. Olen kaikissa toimissani kunnioittanut totuutta sekä oikeudenmukaisuutta.
Aion itse tutkimuksessa ja tutkimuksestani laatimassani kertomuksessa myös tätä aitoa prinsiippiä
noudattaa. Tiedostan, ettei minulla ole mitään menetettävää sen suhteen kuinka kovaa kritiikkiä
esitän poliittisia/talouspoliittisia tunareita ja oligarkkeja kohtaan.
Pos 15.1. "Vientilama" – mielikuvan luoma konvenanssi - on poliittista propagandaa
Ryhdyin ensimmäiseksi hankkimaan tilastotietoa 1985 - 1995 väliseltä ajata. Minua kiinnosti
selvittää väitteet joita poliittinen sekä talousvaikuttajiemme eliitti kuulutti retoriikassaan -90
luvulla. Poliittinen retoriikka - väite - kohdistui siihen, että Neuvostoliiton hajoaminen olisi
vaikuttanut vientimme romahtamiseen ja tämän perimmäisestä vaikutuksesta työllisyyteemme.
Edelleen johtanut seurauksiin joka olisi aiheuttanut yhteiskuntaamme kymmeniä tuhansia
konkursseja, työttömyyttä, sekä valtaisat mittasuhteet synnyttäneen talouskriisin. Kansalaisten
keskuuteen - meille - onkin iskostunut konvenanssi (yleinen hyväksyntä) edellä mainitusta
tarkoitusperäeettisestä mielipiteestä. Konvenanssi, valtaeliitin meille uskottelemasta propagandasta,
"laman kausaalisesta aiheuttajasta".
Suomen pankkiyhdistys julkaisi v.1998 kirjasen "Suomen rahoitusmarkkinat", jonka sivulla 8
todetaan seuraavaa: "1990- luvun alussa kasvu pysähtyi idänkaupan romahtaessa ja talouden laman
vuoksi rahoitusjärjestelmä ajautui vaikeaan kriisiin." Lisäksi: "Talouden laman aikana 1990 luvun
alkuvuosina rahoitusmarkkinoiden osa-alueista kasvoivat selvästi ainoastaan
joukkovelkakirjamarkkinat. Joukkovelkakirjamarkkinoiden kasvuun on ollut syynä julkisen
talouden alijäämä ja valtion suureta rahantarpeesta johtuva joukkolainojen runsas liikkeeseenlasku."
Hypoteesi? vai todistus?, näyttö viennin romahtamisesta voidaan osoittaa aidoista kausaalisista
luvuilla varsin helposti. Historiallinen aineellinen totuus, löytyy kansantaloutemme vientitilastosta.

Yllä oleva tilasto ei tue käsitystä viennin/vientitulojen romahtamisesta. Vienti on kehittynyt varsin
tasaisesti lukuun ottamatta vuotta –91, jossa voi havaita tapahtuneen pienen "notkahduksen".
Ulkoiset syyt eivät selitä lamaa, syntyy pääteltävä, että keskeinen osa kriisin taustatekijänä on ollut
kotimainen talouspolitiikka. Kauppataseemme vuonna –91 osoittaa positiivista tulosta.
Pos.15.2. Valuuttapeliä – huonoa harkintaa, ”jääräpää ja järki eivät sijoitu samaan päähän”
Tilastollisesti asian voi syvällisemminkin selvittää, mutta jos luotamme Suomen Pankin antamaan
informaation markan ulkoisen arvon 14 % muutoksesta –91 (markan arvon laskusta), selittäisi se
hyvin viennissämme tapahtuneen valuuttamääräisen laskun. Seuraavassa on Suomen pankin
julkaisema tilasto eräiden keskeisten valuuttojen vaihtoarvoista.

Suomen pankin valuuttamuutokset vuonna 1991 eivät riittäneet markan arvon tasapainottamiseksi.
Vuonna –92 Suomen markka asetettiin kellumaan ja devalvoitui lisää. Suomen markan vaihtokurssi
heikkeni keskeisiin markkinavaluuttoihin, niiden keskikurssin mukaan laskettuna seuraavasti v. –
90/-93 ECU kori 38 %, DEM 46 % ja USD 49 %. Suomen markka alkoi vahvistua v. –94 alkaen,
mutta ei koskaan ole saavuttanut aiempaa vahvaa vaihtoarvoaan
1980 luvun puolivälissä talouspolitiikan ohjenuoraksi valittiin vakaan markan politiikka. Tähän
sitoutuikin tuleva 1987 muodostuneen Sorsa - Holkerin hallitus: ”On välttämätöntä, että uuden
hallituksen muodostamisesta kiinnostuneet poliittiset voimat ilmoittavat jo nyt etukäteen
noudattavansa päättäväisesti vahvan markan politiikkaa”: Sorsa 1986/ Pöysä 1991. Samaan aikaan
(1985 jälkeen) ryhdyttiin purkamaan tiiviissä tahdissa rahamarkkinoiden rajoituksia/säännöstelyä:
Sorsa – Holkeri hallituksessa ja Kullberg Suomen pankissa. Presidentti Koivisto toimi asiassa
moottorina ja hyväksyi toimet. Pankit ryhtyivät markkinoimaan ulkomaista lainaa kotimarkkinoille
jotka olivat koko itsenäisyyden historiaa ajan tottuneet niukkuuden rahamarkkinoihin. Nopeasti
rahamarkkinoiden vapautumisen myötä lisääntynyt luottokysyntä alkoi kasvattaa varallisuusvirtoja
kiinteän omaisuuden markkinoilla, kuin myös kulutuskäyttäytyminen muuttui. Luottamus kasvoi
Suomen rahoitusmarkkinoilla, myös sijoittaminen sai uusia ideoita. Yksityinen sektori kilpaili
yhdessä pankkien kanssa sijoitusmarkkinoilla, jonka johdosta kiinteän omaisuuden hinnat sekä
pörssin kurssikehitys oli historiamme nopeinta. ”Devalvaatio aika oli eletty” lausuttiin kuin yhdestä
suusta sekä Suomen pankista, että valtioneuvoston suunnasta. ”Silloinhan vannottiin nimenomaan,
ettei tule mitään devalvaatiota. Nyt on Suomen talouspolitiikka lopullisesti ja ikuisiksi ajoiksi

muuttunut, että nyt ei enää tulla puuttumaan valuuttakurssipolitiikkaan. Tällä saatiin harhautettua
näitä pikkuyrittäjiä”: Sitra, vakaan markan politiikkaa kritisoinut oppositiopoliitikko<. ”Vuonna
1989 epävarmuus alkoi lisääntyä ja lyhyet markkinakorot lähtivät jyrkkään nousuun. Korot pysyivät
epävakaina ja vakaan markan linjasta jouduttiin pakon edestä luopumaan syksyllä 1992”: Laman
opetukset 2001 Jaakko Kiander s.15<. Poliittisen jääräpäisyyden ja utopististen haaveiden
rahamarkkinoilla ei ymmärretty joustavan valuuttapolitiikan vakuusarvoa jolla olisi markkinoiden
annettu kelluttamalla säädellä todellista valuutan kansainvälistä arvoa. ”Keskuspankin tehtävä on
alhainen inflaatio ja hintavakaus, kyllä se oli meillä tiedossa.. mutta emme keskustelleet Suomen
pankin sisällä vaihtoehdoista. Esimerkiksi kelluttamisen vaihtoehtoa ei ollut olemassakaan”: Sitra,
Suomen pankin edustaja kuvaa 1980-luvun ajatusmaailmaa<. ”Tällöin valuutta olisi nousukauden
aikana vahvistunut ja laskukauden aikana heikentynyt, mikä olisi tasannut viennin kehitystä ja
inflaatiota, ja lisäksi keskuspankki olisi voinut harjoittaa aktiivisempaa ja paremmin suhdanteisiin
sopivaa talouspolitiikkaa. Kelluvien kurssien järjestelmässä kenellekään ei myöskään olisi syntynyt
harhakuvitelmaa siitä, että valuuttariskejä ei tarvitse huomioida ja ulkomaisia luottoja olisi
todennäköisesti otettu varovaisemmin”: Laman opetukset Jaakko Kiander s.20<.
Kun otetaan huomioon ne talouspoliittisten päätösten kokonaisvaikutukset jotka 1984–1988
välisenä aikana vaikuttivat kansantalouteemme yhdessä päätösten seurauksena 1989–1992
syntyneiden päätösten kanssa. Aiheutui nämä useiden peräkkäisten virheiden johdosta hyökyaallon
- tsunamin - johonka vain täydellinen talouspoliittinen typeryys ja jääräpäisyys voi johtaa.
Pos.15.3. Seurauksia yrityksissä, työllisyydessä, työrauha paranee.
Mikä vaikutus vientiimme oli yritystoiminnan rakenteita ravistelevalla ja dramaattisiin
mittasuhteisiin kasvaneella konkurssiaallolla, oli tällä selkeästi osuutensa. Oletan edellisellä olleen
myös vaikutuksensa viennin kehityksessä. Viennin tilastollisesta valuuttakurssimuutoksesta
johtunut vaikutus on siirtynyt kansantalouden kannalta eri vientiyrityksiin, eikä viennin suora
vaikutus kansantaloudelle ole lukujen valossa merkittävä.
Puoli miljoonaa työtöntä, sekä 500 miljardiin kohonneeseen valtion bruttovelan syntymiseen - ei
tarkastelu kausaalisista vientitilastoista tai neuvostoliiton hajoamisesta luo selitystä. Spekulointi
idänkaupan romahtamisella ja sen vaikutuksista laman aiheuttaneisiin syihin on perusteetonta
propagandaa - ei kausaalisesti verifioitavissa. Valtionvarainministeriön kansantalousosasto
lausuukin vuonna 1997 viennin kehityksestä seuraavasti: "Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus
bruttokansantuotteesta nousi vuosikymmenen vaihteen aikaisesta reilun 20 prosentin osuudesta
vajaaseen 40 prosenttiin".
Työelämää kuvaavassa tilastokeskuksen kymmenvuotiskatsauksessa joka julkaistu v.2002
lausutaan: "Laman seuraukset tuntuvat yhä. 1990-luku on ollut työttömyyden vuosikymmen.
Työttömyyden räjähdysmäinen nousu alkoi vuoden 1990 syksyllä, ja syöksy jatkui vuoden 1994
alkuun saakka".
Työvoima tilastot ovat havaintojeni perusteella tehty varsin tyhjentävästi ne mm: ovat
vertailukelpoisia pitkälläkin ajanjaksolla. Pienen särön vertailukelpoisuuteen aiheuttaa v.1989 tehty
muutos tilastointitavasta.
Tilastot selvittävät monipuolisesti työvoiman käyttäytymiseen liittyvät muutokset. Työllisiä oli
vuonna 1985 yhteensä 2.437.000 henkeä v. 1989 yht. 2.470.000 henkeä ja v. 1994 yht. 2.024.000
henkeä. Työlliset kaikilla toimialoilla, yhteensä, olivat vähentyneet vuodesta -89 noin 450.000
henkeä vuoteen –94 verrattuna. Voimme seurata työllisyyden kehitystä edellisiin viennin lukuihin
rinnastettavalla tilastolla. Voimme vertailemalla todeta työllisyydessä tapahtuvan dramaattisia

muutoksia, huolimatta viennin kehityksestä. ”Tilastosta puuttuvat erilaisiin työllisyyskursseihin ym.
valtion järj. tilastoihin sijoitetut.”

Tarkastelemalla tilastoa, voi havaita vuonna v.-91 työttömyyden lisääntyneen yli 100 % eli yli
100.000 hengellä (yht. 193.000), ja seuraavana vuonna – 92 "syntyi" 135.000 työtöntä lisää (yht.
328.000), samoin 116.000 työttömän lisäys vuonna – 93. Näin edelleen huolimatta siitä, että vienti
kehittyi positiivisesti. Tilastojen perusteella vuosina 1988 ja 1989 oli kumpanakin vuonna yhteensä
103.000 työtöntä työnhakijaa. Vuonna 1994 työttömien työnhakijoiden määrä oli noussut 494248
henkeen. ”Työttömyyttä kasvatettiin vuosina 1991–93 kireällä raha- ja finanssipolitiikalla, jolla ei
saatu juuri mitään myönteistä aikaan”, luonnehti tutkimuskoordinaattori Jaakko Kiander lamaa
”tutkineessa” päätösseminaarissa. ”Suomessa oli työttömyyden huippuvuonna 1994 yli 600 000
työtä vaille olevaa ja vielä vuonna 1999 yli 500 000 henkilöä. Vieläkään ei olla lamaa edeltäneessä
tilanteessa”: kirjoittaa Heikki Lehtonen, ”Laman pitkä varjo” s.20.
Tilastojen perusteella Suomen talouselämää, ja sen vireyttä ei ohjannut viennin negatiivinen vaan
viennin positiivinen kehitys. Samoin kauppataseemme positiivinen kehitys yhdessä ennemminkin
olettaisi vaikuttaneet kausaalisiin työllisyyttä kehittäviin olosuhteisiin. Kausaalisuus työllisyyden
kehityksestä, siis syy ja seuraus, ei liity vientitilastojemme lukuihin. Toisin sanoen vertaamalla
edellisiä lukuja ei löydy sellaista selvitystä, joka antaisi perusteen vähäisimmällekään arviolle siitä,
että Neuvostoliiton hajoaminen olisi vaikuttanut kansantaloutemme tilaan –90 luvun vaihteessa.
Dramaattiset laman aiheuttaneet syyt ovat muualla, ne olivat sisäpoliittiset; talouspoliittisten
päätösten seuraus.
Mieleeni tuli seuraavaksi selvittää miten yhteiskuntamme talouteen olivat vaikuttaneet mahdolliset
työtaistelut. Olin hyvin tietoinen työtaistelujen - " mahdollisesta" - huomattavasta vaikutuksesta
kansantalouteen.

Tilasto osoittaa, että työtaisteluilla ole ollut vaikutusta yhteiskunnan talouden dramaattisiin
seurauksiin. Vuoden 1986 lakoissa menetettiin yht. 2.787.600 työpäivää. Tällaisella menetyksellä
on luonnollisesti vaikutusta verokertymään, joskin vaikutus jää kokonaisuudessaan varsin pieneksi
ja edustaa promille luokkaa välittömässä verotuksessa. 1986 työtaistelujen aiheuttama jälkiseuraus
ei voinut aiheuttaa sellaista seurausta, josta lama olisi aiheutunut. Ennen muuta tilastot osoittavat
selkeästi työrauhan parantuneen varsin oleellisesti laman aikana, tai seurauksena. Mitä työrauhaan
tulee, v.1993 menetettiin työtaistelujen seurauksena 17.130 työpäivää joka oli pienin määrä 40
vuoteen. Työrauha mahdollisti hyvät olosuhteet yrittäjien sekä työntekijöiden välisen
vuorovaikutussuhteen kehittämiselle.
Pos 15.4 Bruttokansantuote laskee – markan arvo laskee enemmän – bruttovelka kasvaa.
Oli aihetta ryhtyä seuraamaan laajemmin eri olioiden kausaalisia muutoksia. Oliko suomessa
tapahtunut maanjäristys joka olisi tuhonnut muutaman kaupungin tai tulipalo joka olisi tuhonnut
Helsingin, ei todellakaan. Myöskään tyynellä merellä 2004 tapahtunut maanjäristyksestä seurannut
hyökyaalto "tsunami" ei ole koskaan kohdannut Suomea. Tällaisista syistä minulla ei ollut tietoa ja
luotin tekemiini havaintoihin. Toisaalta tsunamin kausaaliset, taloudelliset, vaikutukset eivät olleet
laajuudeltaan verrattavissa, Suomen talouselämää ja yhdessä eri oikeussubjektien taloutta
kohdanneeseen katastrofiin.
Päätin seuraavaksi tutustua kansantaloutemme vuotuiseen tuloon eli bruttokansantuotteeseen

Kansantalous kehittyi suotuisasti –50 luvulta alkaen useita vuosikymmeniä sekä varsin tasaisesti
koko 1980 luvun. Käänne tapahtui –89 –90 jolloin kehitys taantui ja kääntyi jyrkkään laskuun.
Tilastojemme perusteella ei tällaista käännetä kansantalouden kehityksessä ole aikaisemmin
tapahtunut. Bruttokansantuotteen volyymin kokonaismuutos osoittaa, että taloudellinen lama oli
Suomessa poikkeuksellisen kova. Se oli ankarampi kuin missään muussa teollistuneessa maassa
sitten toisen maailmansodan. "Bruttokansantuote romahti 12 % vuosien 1991 – 1993 aikana":
Heikki Lehtonen T:reen yliopisto >Laman pitkä varjo< s.17. Vuoden 1990 – 1993 välillä tapahtunut
bruttokansantuote väheni vuositasolla noin 60 miljardia markkaa. Tilastokeskuksen
kymmenvuotiskatsaus vuodelta 2002; >Talouskehitys 1990-luvulla – kriisistä nousuun<
Tutkimusprofessori Jaakko Kiander kirjoittaa mm: ".., ei koko laman eikä varsinkaan pitkäaikaisen
suurtyöttömyyden syynä ollut ainakaan viennin heikko kehitys 1990-luvulla." Vielä kuuden vuoden
jälkeen v.-95 olimme bruttokansantuotteella mitattuna alle v. –89 tasolla (kun lukuja tarkastellaan v.
–90 hintoihin)." Mielenkiintoisesti hän vertaa tilastoja vuoteen –89.
Kuten tilastokeskuksen tutkimusprofessori antaa ymmärtää, viennin hyvä kehitys tuki
kansantaloutemme kehitystä. Vienti sekä vaihtotaseemme kehittyi positiivisesti, (markan ulkoinen
arvo laski samaan aikaan noin kolmanneksen suhteessa tärkeimpiin vientivaluuttoihin) ja se
osaltaan stimuloi liike-elämän ponnistuksia parempiin tuloksiin. Paradoksaalista oli, ettei tämä ollut
sopusoinnussa yhteiskuntamme todellista tilaa kuvaavien tosiseikkojen kanssa.

Bruttovelan kehityksessä on tapahtunut merkittävä muutos vuosien 1986 - 1994 välillä.
Toisinsanoin, bruttovelkaantuminen on alkanut kehittyä voimakkaasti v.1986. Vuonna –89 on
tapahtunut merkittävä muutos kansantaloudessamme, velkaantuminen on kiihtynyt dramaattisesti.
Velkaantumista stimuloi 17.3.89 suoritettu markan revalvaatio (sekä eräiden verojen korotukset)
joka toimenpiteenä oli varsin huonosti harkittu. Kasvavaan vaihtotaseen vajeeseen - joka ensikertaa
pitkään aikaan valui miinukselle –6.000 miljoonaan markkaan (ks. Pos.15.1. kauppatase) –
toimenpide (revalvaatio) oli makaaberi. Revalvaatio kasvatti kotimarkkinoiden ostovoimaa ja
heikensi yritysten kilpailukykyä. Varsin ongelmallinen oli revalvaation antama väärä signaali
valuutan vakaudesta.
Pos.15.5. Varallisuusarvot laskevat. Yritysten kuin yksityistenkin ihmisten säästöt, varallisuus,
talletukset - sulavat virtuaalimaailmaan.
1980 luvun puolenvälin tasolta bruttovelkamme moninkertaistui kuudessa vuodessa. Jokin
muutosolosuhteissa on vaikuttanut –84 jälkeisiin vuosiin dramaattisesti. Oli syytä lähteä tarkemmin
tutkimaan tapahtumia. Niitä muutoksia joita oli tapahtunut taloudessamme -80 luvulla. Mikä on
aiheuttanut sellaisen tapahtumien vyöryn, jonka seurauksesta kansantaloutemme koko
itsenäisyytemme ajan - suurin hinta ja omaisuusarvojen menetys tuli kansalaisten maksettavaksi.
Summan - joka jää suurelta osin myös tuleville sukupolville, perintörasitteena – velkana
maksettavaksi. Bruttovelkamme kasvu ylitti moninkertaisesti sotakorvaukset tai toisaalta
useampikertaisesti Suomen valtion vuotuisen budjetin bruttosumman. Bruttovelka ylitti myös koko
kansantaloutemme vuotuisen kansantuotteen. Jokin merkittävä seikka on saanut alulle tapahtuman
joka on liikkeelle lähdettyään synnyttänyt "tsunamin" ja korvaamattomat seuraukset.
Tilastokeskuksen kymmenvuotiskatsaus "Talouskehitys 1990-luvulla – kriisistä nousuun"
Tutkimusprofessori Jaakko Kiander kirjoittaa mm. "Käytettävissä olevat tulot henkeä kohti vuoden
1999 hinnoin eivät vielä vuonna 1998 olleet saavuttaneet vuoden 1991 tasoa."
Maksoimme kaikki korkeata hintaa tapahtumista joiden kausaalinen syy ja seuraus oli empiirinen ja
harjoitetun talouspolitiikan/sisäpolitiikan seuraus. Arvioin , että avoimen yhteiskunnan kaikkiin
kausaalisiin lukuihin tulisi olla mahdollisuus päästä tutustumaan, oli siis ryhdyttävä syventämään
tutkimusta.
Tein seuraavia huomioita tilastokeskuksen aineistosta mm. tutkimusprofessori Jaakko Kiander
kirjoittaa mm. "Talouden suhdannenousu ja varallisuushintojen taso saavuttivat huippunsa 1989
alkupuolella. Tämän jälkeen epävarmuus ja korkojen nousu alkoivat nopeasti heikentää odotuksia ja
alentaa varallisuushintoja. Pörssikurssit kääntyivät laskuun ja asuntojen myyntiajat pitenivät". Hän
toteaa myös että: "Vuonna 1989 epävarmuus alkoi lisääntyä ja lyhyet markkinakorot lähtivät
jyrkkään nousuun." Sekä "Omaisuusarvojen lasku alkoi heikentää yritysten ja kotitalouksien
varallisuusasemaa ja nämä reagoivat siihen kasvattamalla säästämistään" Ymmärsin lukemani,
mutta en voinut mielessäni ymmärtää, kuinka lisääntyvän työttömyyden sekä kansantalouden jyrkän
alamäen aikana voitaisiin laajamittaisesti ryhtyä "kasvattamaan säästämistä". Varsin ristiriitaiselta
lausuma vaikutti hänen aikaisempaan lausumaansa liittyen >> "Talouden laman aikana 1990 luvun
alkuvuosina rahoitusmarkkinoiden osa-alueista kasvoivat selvästi ainoastaan

joukkovelkakirjamarkkinat. Joukkovelkakirjamarkkinoiden kasvuun on ollut syynä julkisen
talouden alijäämä ja valtion suureta rahantarpeesta johtuva joukkolainojen runsas
liikkeeseenlasku."<<
Vuosi 1989. Kansantalouden veturista loppui lainahiilet. Valtioneuvosto päätti tässä tilanteessa
kammeta kansantalouden kivikauteen - suorittamalla Revalvaation. Edellä on useasti mainittu 1989
vuonna tapahtuneen korkojen nousun. Revalvaation seurauksena korot lähtivät jyrkkään nousuun,
muutamassa kuukaudessa 4 %. Ketkä kykenivät, ryhtyivät vaihtamaan ulkomaalaisia luottoja
Suomen markka luotoiksi ja kysyntä nosti korkoja. Valuuttapako kiihtyi. Hoviväki palkitsi ne jotka
ymmärsivät tässä tilanteessa maksaa ulkomaiset luotot pois, "kuten tiedämme" pankeilla oli kiire
suorittaa omia transaktioitaan, markka oli vahva.
Varallisuusarvot, pörssikurssit ja omaisuusarvojen lasku olivat sellaisia matemaattisia lukuja jotka
voimakkaasti liittyivät yhteen. Lähdin ensimmäiseksi selvittämään varallisuusarvojen kehitystä
yksityisten kansalaisten sekä yrittäjätoiminnan yhteydessä. Tilastokeskus seuraa varsin
moniulotteisesti kiinteän pääoman bruttomuodostusta, otan sieltä esille eräitä kehitystä kuvaavia
mielenkiintoisia tilastoja.

Kiinteän pääoman bruttomuodostumisessa tapahtui jyrkkä käänne 1989–90. Tilastosta voi panna
merkille pääoman bruttomuodostuksen laskeneen (1992) 3 vuodessa alle tason jolla se oli v.1986.
Eniten kärsi rakennusteollisuus jonka pääoman bruttomuodostus laski 1/20 osaan vuoden 1989
tasolta erittäin nopeasti, vain 3-4 vuodessa. Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus laski yli
50 % kolmessa vuodessa, menetys oli yli 60 miljardia markkaa.
Rakennusteollisuus oli yksi pahimmin lamasta kärsineitä toimialoja, mikä johti merkittäviin suuriin
konkursseihin, kuin myös suhteelliselta määrältään korkeimpiin lukuihin eri toimialoilla
kohdistuneisiin konkursseihin. Tästä kärsi myös demarien linnakkeet Haka, Kansa, Eka, ja sadat
näiden tytäryhtiöt.

Asuntojen neliö hinnat lähes puolittuivat muutamassa vuodessa. Asuntovelallisille, jotka olivat
hankkineet asuntonsa -80 luvulla ja nyt ajautuivat työttömyyteen, tai muuhun taloudelliseen tai
sosiaaliseen kriisiin, olivat syntyneet olosuhteet dramaattisia. Varsinkin sellaisille talouksille jotka
jostain taloudellisesta tai muusta elämäntilanteen muutoksen johdosta joutuivat realisoimaan
asuntonsa, loivat olosuhteet ylipääsemättömiä vaikeuksia ja dramaattisia taloudellisia menetyksiä.
Muistan lukuisia uusien asuntojen ostajia jotka olivat kahden asunnon loukussa. Asuntojen hintojen
lasku loi päivä päivältä mahdottomamman yhtälön. Seurauksena oli, että uuden asunnon lainat
olivat usein suuremmat kuin entisestä asunnosta saatava kauppahinta yhdessä uudesta asunnosta
saatavan jäännös hinnan kanssa (asunnon hinta – velat). Kysymyksessä oleva varallisuusarvojen
lasku sekä omaisuusarvojen lasku aiheutti kymmenille tuhansille talouksille olosuhteet joihin
kansalaiset olivat joutuneet yhteiskunnallisista ratkaisuista johtuen. Itse he eivät voineet mitenkään
vaikuttaa olosuhteisiinsa, kansantalouden suurista linjoista päätettäessä . Heidän kannaltaan
kyseessä oli "tsunami" joka pyyhki alleen kaiken totutun turvallisuuden, sekä yksilötasolla
turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvän suunnitelmallisuuden. Lähimmäisen apu,
annettu tai saatu, johon olivat luottaneet joutui nyt koetukselle annettujen takausten ja sitoumusten
johdosta. Olosuhteet kehittyivät onnettomasti ja johtivat lukuisissa tapauksissa perheyhteisöjen
hajoamiseen kuin myös dramaattisiin henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Puhumattakaan taloudellisista
hyvin pitkävaikutteisista seurauksista – lopullisesta leimautumisesta.
Toisaalla olosuhteet löivät korville osakesäästäjiä joiden varallisuuden substanssiin syntyi musta
aukko. Sijoitetut varat ikään kuin haihtuivat markkinoiden virtuaalimaailmaan.

Pörssikursseissa tapahtui lähes uskomattoman kehitys, vuosien 1985 – 1989 välisenä aikana
osakevaihto kymmenkertaistui. Osakkeet kirjaimellisesti vietiin käsistä - aivan kuin osakkeet
olisivat olleet alihintaista tai loppumassa. HEX indeksi osoittaa kuinka osakkeiden arvo kehittyi
kaupankäynnin kiihtyessä. Mutta 1990 ikään kuin pommin iskusta vaihto puolittui. Vuonna 1992
pörssikurssien arvosta oli jäljellä enää 40 % parhaasta keskihinnasta. Vaihdosta hävisi vuonna 1991
yht. 80 prosenttia verrattuna vuoteen 1989. Noin 60 % osakesäästäjien osakesalkkujen arvosta oli
jäljellä, mikäli osakkeet oli hankittu vuonna 1989 tai vajaa puolet jos ne oli hankittu vuonna 1988.
Menetys on mittava, varsin katastrofaalinen jos osakkeiden hankintaan oli käytetty lainavaroja.
Omaisuusarvojen (kaiken reaaliomaisuuden arvon) lasku yhdessä työttömyyden kehityksen kassa
johtivatkin laajalti kansalaisten sekä yritysten lainanhoitovaikeuksiin. >Suomen pankkiyhdistyksen
vihkonen Suomen Rahoitusmarkkinat 16. painos v.1998 s.40 toteaa: "Yritysten konkurssit ja
työttömyys aiheuttivat asiakkaille lainanhoitovaikeuksia ja kasvattivat pankkien luottotappioita.
Kansantalouden lama näkyi synkimmin vuonna 1992 jolloin pankkien yhteenlaskettu tilivuoden
tappio oli runsaat 20 miljardia markkaa. Suurin syy pankkien viime vuosien tappioihin ovat olleet
luotto- ja takaustappiot, joita on kirjattu vuoden 1991 lähtien yhteensä lähes 70 miljardia markkaa.
Lisäksi pankkeja on rasittanut huomattava järjestämättömien saamisten sekä nollakorkoisten
luottojen määrä"<
Mielenkiinnolla syvennyin tutkimaan pankkien luotonantoa sekä ottolainausta. Silmiinpistävää on
pankkien luotonannon kasvu v.1985 alkaen. Noin 3-4 vuodessa luotonanto tuplaantui ja
liikepankkien osalta luotonanto kasvoi 4 vuoden ajanjaksolla 1985 -88.12 noin 150 %. Luotonanto
oli voimakkaasti säädeltyjen markkinoiden avauduttua kohtuuttoman voimakasta - se oli
hillitsemätöntä/valvomatonta. Säästöpankit eivät kyenneet aivan siihen luotonannon kasvuun kuin
liikepankit. Mutta historia on todistanut, että säästöpankkien luotonannossa riskien otto oli
suurempaa.
Talletusten/ottolainauksen kasvu ajanjaksolla 1995/ -88.12 (4 vuotta) oli nopeinta liikepankeissa ja
ylsi 113 % kasvuun, Osuuspankit ylsivät 90 % kasvuun ja säästöpankeissa kasvu ylsi 80 %
kasvuun. Tähän (v.1988) jähmettyi voimakas talletusten kasvu, se ylsi seuraavan kolmen vuoden
aikana enää vain muutamien prosentin vuosikasvuun.
Tärkeää on kiinnittää huomiota pankkien talletuksiin - ottolainaukseen v.1985.01 yht. 134.619 milj.
mk, verrattuna antolainauksen v.1985.01 153.887 milj. mk. Ottolainauksen ja antolainauksen erotus
oli 14 prosenttia, kun sitä verrataan esimerkiksi v.1989.01 ajankohtaan on ero kasvanut 45
prosenttiin. Talletusten ja antolainauksen markka määräinen ero oli nousut yli 105 miljardia
markkaa ottolainausta suuremmaksi ja kasvoi antolainauksen osalta edelleen. Vuoden 1992.01
antolainaus ylitti 140 miljardilla talletusten määrän. Summa oli suurempi kuin kaikki
v.1985talletukset yhteensä.
Olosuhteet eivät olleet valtioneuvoston hallinnassa. Suomen talouspolitiikan tunarit olivat ajaneet
kansantaloutemme kaaokseen. Tämä ei ollut vähintä, vaan ainoastaan osa siitä katastrofaalisesta
politiikasta jota yhteiskuntamme politiikan oligarkit olivat saaneet aikaan. Tilastot todistavat
empiiristä totuutta.
Mielenkiintoinen piikki näkyy ulkomaisen valuutan talletuksissa 1992.08 – 1992.09 jossa kyseiset
talletukset kasvoivat seuraavasti. Tuleva markan kellutus oli osalla ”Suomen oligarkeja” tiedossa.
Markan kellutus aloitettiin 8.9.1992. Markka devalvoitui nopeasti noin 30 % ja 7.6.1991 suoritetun
ECUun kytkennän jälkeen 1.5 vuoden aikana Suomen markka devalvoitui –93 alkuun mennessä
vajaat 50 %: Ks. seuraavalla sivulla taulukko: markan ulkoinen arvo:

Tilasto osoittaa, että valuuttamääräiset talletukset kasvoivat 4 miljardia mk yhden kuukauden
sisällä. Tämän suuruusluokan valuuttakikkailua ei Suomen talletushistoriassa ole aiemmin koettu.
Tämän jälkeen valuuttamääräiset talletukset lähtivät laskuun.

Antolainauksessa tapahtui suuria muutoksia aikavälillä 1992–5. Säästöpankkien antolainaus laski
70 miljardin markan tasosta 16:sta miljardiin markkaan, lasku yht. 54 miljardia markkaa. (lue
54.000 miljoonaa mk) ja liikepankkien antolainaus laski yht. 30 miljardia markkaa.
Valuuttamääräiset luotot laskivat samanaikaisesti säästöpankin osalta lähes kokonaan (8,63
miljardia mk) ja liikepankkien 56 miljardia mk. 1990 luvun alussa rahaa valuuttaluotoissa liikkui
kaikkiaan 100 miljardia markan arvosta joista KOP:n välittämää oli 30 miljardia markkaa. Samaan
aikaan Valtion vakuusrahasto antoi pankkitukea noin 70 miljardia. Seuraavassa on taulukko
kotimaisten pankkien luottotappioista. Taulukko ei kerro syytä Säästöpankkien saamaan mittavaan
yli 40 miljardin mk pankkitukeen. Talletuksista voi nähdä, että säästöpankkien antolainaus ja
talletukset korreloivat toisiaan. Kun taas liikepankkien talletukset ovat kasvaneet (lukuun ottamatta
valuuttamääräisiä talletuksia) voimakkaasti samalla kun antolainaus on pienentynyt.

Pos.15.5. Seuraukset olivat tiedossa, syyt olivat empiirisiä
Tilastokeskuksessa työskentelyni ei tuonut tietoa kausaalisista syistä, ainoastaan seurauksista. Oli
siirryttävä yliopiston kirjastoon (talvella 2006 käytin tähän aikaa noin päivän viikossa). Ryhdyin
selaamaan talouslehtien vuosikertoja. Ensiksi luin – 90 luvun alun talouslehdet. Panin merkille
konkurssiaallon, joka pyyhkäisi yli Suomalaisen yrittäjyyden/yritysten. Konkurssit olivat
luonnollisessa vuorovaikutuksessa työttömyyden sekä pankkien luottotappioiden kanssa. Tämä on
ymmärrettävää. Toisaalta on aivan selvää, että edellisinä vuosina hyvin menestyneet yritykset
ajautuneet konkurssiin ilman voimakkaasti muuttuneita ulkoisia olosuhteita. Yritysten luontainen
kyky sopeutua markkinoihin ja erilaisiin suhdanteisiin on vahva konvenanssi ellei niihin vaikuteta
"talouspoliittisin voimakeinoin". Mitään kansainvälistä talouskriisiä, puhumattakaan lähialueiden
talouskriisiä ei ollut. Markkinat olivat kehittymässä/kasvamassa lähialueilla tapahtuneiden
merkittävien uusien markkinoiden avautumisen johdosta, joka näkyi viennin kehityksessä. Muutos
ulkoisissa tai sisäisissä markkinoissa ei ollut syynä sellaisiin olosuhteisiin joidenka johdosta mm.
teollisuusyritysten määrä laski 1990 yht. 24634 yrityksestä - vuonna 1993 yht. 20393 yritykseen.
Toisaalla vähittäis- ja tukkukaupan yritysten määrä väheni 1990 tasolta yht. 46500 yrityksestä vuonna 1993 yht. 41841 yritykseen. Kansalliset olosuhteet joita ohjattiin valtioneuvoston ja
Suomen pankin talouspoliittisilla päätöksillä, ohjasivat kansantalouden suuntaa.

Pos.15.5.2 Kausaalista syytä hakemassa. Maailma muuttuu, eikä siihen tarvita vallankumousta,
riittää kun verotusta muutetaan.
Vuosi-vuodelta siirryin taaksepäin historiassa. Panin merkille otsikoita joissa arvosteltiin
verotuksen vaikutusta ja seurauksia yrityskauppoihin. Ryhdyin seuraamaan yrityskauppoihin
liittyvää keskustelua sekä verotukseen liittyvää kommentointia talouslehtien palstoilla.
Yrityskauppojen voimakasta kehitystä sekä määrää arvosteltiin. Eri artikkelien sisältö antoi viitteitä
verotuksen stimuloimasta vaikutuksesta yrityskauppojen perimmäiseen ideaan. Seurasin
vuosivuodelta ajassa taaksepäin yrityskauppojen kehitystä, joka kehittyi rintarinnan Suomen pankin
valuuttasäännöstelyn purkamisen ja ulkoisen luotonoton säännöstelyn purkamisen kanssa.
Artikkelien ansiosta havaitsin verotuksella olleen merkitystä yrityskauppojen suureen kasvuun.
Minulle avautui otsikoiden sekä laajan artikkeliaineiston perusteella aineisto joka osoitti, että
vuodesta 1994 alkaen on yrityskauppojen määrä lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Miksi? – päätin
perehtyä asiaan - ja minulle osui aineisto joka kertoi Honkavaaran komitean luovuttaneen - Sorsan
johtamalle valtioneuvostolle - mietinnön uudesta myyntivoiton verotuksesta, toisinsanoin

luovutusvoittoverotuksesta. Sorsan hallitus oli asettanut verohallituksen pääjohtaja Honkavaaran
johdolla komitean pohtimaan uudelleen muotoiltavaa yritysverotusta. Lukemani laaja
talouspoliittinen aineisto kertoi tosiasiallisesta vuorovaikutuksesta yrityskauppojen määrällisen
kasvun sekä verosuunnitteluun välillä. Vuorovaikutuksessa edelliseen oli myös samaan aikaan
purettu luottosäännöstely, joka purki ulkomaisen luotonoton säännöstelyn ja näin mahdollisti
suurienkin yrityskauppojen reaalirahoituksen järjestymisen. Asia velvoitti perehtymään vuoteen
1984 ja sen jälkeisiin empiirisiin tapahtumiin.
Vuosi 1984 Yritysverouudistus - MYYNTIVOITTOVEROTUS
– Talouselämä 30.lokakuuta 1984: otsikko MYYNTIVOITTOVEROTUS > Nykyisin myydään
tunnettuja perheyrityksiä lähes viikoittain, ja joka kerta vihjataan uudistettavan
myyntivoittoverotuksen olevan ainakin osasyynä. Lehtiartikkeli antaa selkeästi ymmärtää, että
uuden myyntivoittoveron pelko herättää ja stimuloi perheyrityksiä ym. myymään yrityksensä.
Artikkeli huomauttaa, että uuteen myyntivoittoverojärjestelmään on syytä varautua vaikka se ei
tulisikaan voimaan kuin vasta muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen.
– Talouselämä 35/1984 s26 kertoo: Pääjohtaja Lauri Honkavaaran yritysverotuskomitean
luovuttavan pian työnsä hedelmät maan hallitukselle.
Verohallituksen pääjohtaja oli saanut verottajalle sopivan tehtävän, hänelle oli annettu tehtävä
suunnitella yritysverotuksen uudet ideat. Komiteassa istu Honkavaaran lisäksi mm. ylijohtaja Jukka
Tammi, Prof. Kari. S. Tikka, Os.pääl. Pauli K. Mattila, joita pidän ”verotus-asiantuntijoina”.
Virkamieskuntaa ja KTM taustaa edustivat Ilkka Niemi ja pellervolainen Samuli Skurnik,
pankkisektoria edusti Vesa Vainio, verolakien asiantuntija jäsenenä osallistui Professori E.
Andersson. Yrittäjiä – yrittäjää ei edustanut kukaan.
- Edvard Andersson TE 35/1984 s.29 lausuu mm. ”olen pettynyt siihen, että myyntivoiton
verotuksesta on levitetty paljon väärää tietoa. Hysterian synnyttämiseen ei ole perustetta”.
- Ulkoministeri Paavo Väyrynen on joutunut vakuuttamaan kimmastuneille sykliläisille, että
”myyntivoitonverotuksessa on mahdollista toteuttaa vain suhteellisen vähäisiä tarkistuksia, jotka
eräiltä osin saattavat keventääkin myyntivoiton verotusta”.
- Veroministeri Vennamo puolestaan selvittää, että ”valtion silmään pistävät vain miljoonavoitot”
– TE numerossa 37/1984 Professori Jarmo Leppiniemi perää verouudistusten ennakoitavuuden
huomioonottamiseen sekä samalla varoittaa verouudistuksen mahdollisista seurauksista. Hän
varoittaa uuden verojärjestelmän arvaamattomuudesta sekä myyntivoittoveron kiristymisestä – ja
toteaa ettei ole saanut mahdollisuutta tutustua mietintöön
– TE 38/1984 Heikki Tavela kertoo, ettei ole suunnitellut myyvänsä yritystään uudistuvan
myyntivoittoverotuksen johdosta.
– TE 39/1984 s.96 Yritysverotuskomitea on työnsä tehnyt. Kiristymistä merkitsi - myyntivoiton
verollepano. Puheenjohtaja Lauri Honkavaara ja neuvottelevaa virkamies Ilkka Niemeä lukuun
ottamatta kaikki jäsenet esittivät eriävän mielipiteensä.
– Keväällä 1984 TE 12/1984 otsikoi ”RAHAA ON” - TE 26/1984s.7 ”RAHANRUNSAUS” sekä
TE 26/1984 ”NYT ON VARAA VEROTTAA”

Yrityskauppoihin kohdistuva verotuksen stimuloima vaikutus voimistui. Motiiveja lisäsivät
rahanpaljoudesta puhuminen sekä verotuksella pelottelu, tämä sai liikkeelle varovaiset ja verottajaa
pelkäävät yrittäjäpiirit. Yrityskaupoista kirjoitettiin ja niiden ansioita ylistettiin. Mancon oli lähes
päivittäin esillä uusilla yrityskaupoillaan. TE 35/1984 toteaa mm. Kehitysyhtiöt Sponsor ja Mancon
viilettävät yhtiöstä toiseen. Niissä tapahtuu, ”että toimitusjohtaja Seppo Collanderilla taitaa olla
tarpeeksi tekemistä siinäkin, että saa yritysjoukon pidettyä ajan tasalla pelkkänä nimilistana.”
Yrityskaupat ovat tulossa päivittäisiksi. Suuriakin yrityksiä siirtyy nopeasti uusille omistajille.
Summat vilistelevät muutamista miljoonista satoihin miljooniin. Hankkija ostaa Puolimatkan,
kauppasumma on yli 600 miljoonaa mk. Kuinka rutiköyhä Hankkija sai ostettua rikkaan
rakennusliikkeen, oli jo sinänsä uutinen. Puolimatkan tulos on tasaisesti edellisen 3 vuotta ylittänyt
100 miljoonaa mk. (-82 105, -83 173 ja – 84 121 -milj. mk) Yrityskauppojen ympärille alkaa kertyä
glamouria rahaa ja rahastajia. Rahaa alkaa virrata pitkäaikaistalletuksiin/pankkeihin – ja pankeista
antolainausmarkkinoille – kysyntä alkaa kehittyä – markkinat alkavat kehittyä. Verottaja on
tyytyväinen – valtioneuvosto on tyytyväinen – pankit ovat tyytyväisiä – yrityksensä myyneet ovat
tyytyväisiä – markkinat kehittyvät. Uudistusta vaille oleva verouudistus on saanut aikaan vireän
markkinatunnelman. Verouudistus on herättänyt pelkoa tulevasta joka houkuttelee omistajayrittäjiä
myymään – myymään ennen kuin on myöhäistä.
Joulukuussa 1984 Suomen pankki antaa pankeille luvan entistä laajempaan ulkomaisen valuutan
antolainaukseen sekä kauppoihin ulkomaisilla arvopapereilla, erityisesti osakkeilla.
Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen alkoi olosuhteissa, jossa samalla ravisteltiin perinteistä uskoa
hankitun omaisuuden (yritysomaisuuden - osakkeiden) myynnin ”verotuksen perinteiseen”
sisältöön.
Vuosi 1985. Yrityskauppojen määrä kasvu saa uudet mittasuhteet – Suomen pankki sallii
operoinnin valuuttaoptioilla.
Yritysverouudistus on passitettu ministerityöryhmään. Honkavaaran komitean ehdotukseen liittyi
varallisuusverotuksen poistaminen vastapainoksi kiristyvälle myyntivoittoverotukselle. SDP
puoluetoimikunta ei hyväksy vanhan periaatteellisen kantansa johdosta verotuksen poistoa
varallisuudelta. Varallisuusverotuksen todetaan olevan epätasapainoinen ja rokottavan erityisesti
perheyrityksiä. SDP sosialisteille ei riitä laajentunut veropohja, he vaativat myös vanhan
veropohjan säilymistä. Vielä ei ollut ymmärretty, että sosialismi ei sovi markkinatalouteen - ei
ymmärretä, että sosiaalisuus ja sosialismi ovat eri puolella aitaa – kaksi eri asiaa.
– ”Pelin henki”, TE kertoo, että Valtaa riittää jaettavaksi. Sorsa haluaa työväenliikkeen miehenä
oikeansorttista väkeä pankkivaltaa käyttämään. Erityisesti Sorsaa kismittää, että ”pankki” yrittää
hoitaa vastuullaan olevia asioita toisin kuin valtion yhtiön johto. Lieneekö Valko konkurssi
saanut demarit ajattelemaan, että kunhan pääsisi ohjaamaan luotonantoa. Sosialisoitu
Postipankki oli jo valtiovallan suorassa ohjailussa, kilpailun takia demarit olisivat halunneet
vaikuttaa myös liikepankkien toimintaan.
PORRASTETTU LEMPEYS Kirjoittaa TE 26/1985 s.7 mm. Kun pitkään omistetun omaisuuden
arvonnousu myytäessä realisoituu, ei myyntivoittoa sivistysmaissa yleensä veroteta. Se johtuu
kohtuuajattelusta: omaisuuden hankintaan käytetyt varat on aikanaan jo kertaalleen verotettu
tuloveron tai perintö- ja lahjaveron muodossa. Tämä kohtuuajattelu on nyt päätetty romuttaa.
Toisaalla kirjoittaja ennustaa: ”Pienten myyntivoittojen täydellinen verovapaus piristää monenlaista
kaupantekoa. Asuntokauppaan tulee todennäköisesti jälleen uutta ilmettä. Eikä ole mahdotonta, että
Suomeen tulee aivan uusi urheilumuoto, pörssikeinottelu.” Hakan toimitusjohtaja Jorma Vanhanen
peräänkuuluttaa yritysten voiton verotuksen laskemista samalla kun myyntivoitot laitetaan verolle.

Verotus on vuoden puheenaihe kaikissa peräkammareissa. Suomalaisen yrittäjän luottamusta työn
ja yrittämisen kautta hankitun omaisuuden koskemattomuuteen on ravisteltu tavalla, joka eittämättä
tulee näkymään tulevien vuosien yritysjohtajien ja omistajien päätöksissä.
– Hankkija työllistää noin 13.000 henkeä v.1985. Vuoden 1984 tappio – 283 miljoonaa nousee
katastrofiasteelle. Köyhä alkaa imeä ”verta” varakkaasta rakennusyhtiöstä. Korot alkavat syödä
kannattavuutta. Tunnelma Hankkijassa johtaa suunnitelmiin myydä kannattavia tytäryhtiöitä.
Kuinka hankkija kykenee kehittämään Puolimatkaa, näkyy yrityksen tulevien vuosien kehityksessä.
– Vuoden 1985 aikana - uusi isäntä astui sisään yli 1000 yrityksessä - kun aiempi huippu nähtiin
1984 jolloin vaihtui omistaja 800 yritykseen. Rahaa käytettiin yrityskauppoihin yli 8 miljardia mk.
– Suomen yhdyspankki aloitti pankkien välisen kilpailun ja nieli HOP pankin kahden miljardin
omaisuuden 600–700 miljoonan hinnalla. Rakennussektorilla Demari-johtoinen Haka on
yrityskauppa sektorilla pitelemätön nielijä. Syp / Asko kaappaa Finlaysonin. Amer ostaa
Marimekon.
– Kun kaupan myötä uudelle isännälle siirtyy kauppahintaan verrattuna keskimäärin kaksinkertaiset
velkasitoumukset, ei ole ihme, että esimerkiksi KOP:n aluejohtajille on käynyt käsky haravoida
esiin jok’ikinen vastuualueessaan oleva tai tehty kauppa. Vuoden 1985 aikana 500 suurimman
yrityskaupan johdosta sai uuden isännän 73.000 työntekijää. TE 4/1966 s.29<
– Rahalaitosten antolainaus kasvaa eksponenttitrendeistä laskien 14–15% vuosivauhdilla ja kiihtyy,
kun kansantalouden reaalikasvu pysyy 3-4 % tasolla. Yritykset omistavat Suomessa enemmän
toisiaan, niiden omistus ketjuuntuu. Näin on väitetty viimeaikaisten yrityskauppojen ja osakeantien
yhteydessä. Jaakko Lassila kehityksestä: ”kun jonkun on osakeannit merkittävä, sen tekevät
yritykset, koska kansalaisten osakeomistus on verotuksessa niin epäedullista kuin on”.
Keskuskauppakamari Suomen gallupilla teettämään tutkimukseen osallistui 212 yrityksenä
myynyttä. Ainoastaan yli 500 miljoonan liikevaihdon suuryritykset puuttuvat joukosta. Tutkimus
kumoaa monia viime vuoden yrityskauppoihin liittyneitä uskomuksia ja kauhukuvia. Ennen kaikkea
se osoittaa, että myyjät eivät tehneet kauppoja paniikin vallassa. Myyntivoiton verotus ei heitä
ajanut epätoivoisiin tekoihin. Viime syksynä arveltiin yleisesti, että myyjät ovat hätäpäissään
luopuneet yrityksistään pilkkahintaan. Yhteenvedossa sen sijaan arvioitiin, että kauppahinnat ovat
myyjiä tyydyttävinä. Joka neljäs vastanneista piti kauppahintaa hyvänä. Vuoden – 85 suurimmat
kauppasummat liikkuivat 700–800 miljoonan markan luokassa.
Vuosi 1986. Omistajaa vaihtaneiden yritysten ja yksiköiden yhteen laskettu liikevaihto oli 59
miljardia mk, kun se vuonna 1985 oli 53 miljardia mk. Työntekijöitä siirtyi kauppojen johdosta
vuonna 1986 yhteensä 92.000 kun vuonna 1985 siirtyi 73.000 henkeä. Yrityskaupoista kuin myös
yrityskaappauksista puhutaan paljon. Kaappausyrityksiä on tehty runsaasti maakunta- ja aluelehtiä
kustantavissa kirjapainoyhtiöissä(talouselämä 40/86) Kun Satu Harke-Tasto hankki Sponsorin
tuella enemmistön Tunturipyörä Oy:stä, pahoitti osa muista vanhoista omistajista mielensä, kertoo
TE.
> Suomessa ei yrityskauppojen kansantaloudellista vaikutusta ole tutkittu, ja Etla on käynnistänyt
asiaa koskevan tutkimuksen. Se antanee faktapohjaa siitä, onko tyrityskaupparuletti tuonut suomeen
haitallista ”kasinotalouden” piirteitä. Toisaalla ammattiyhdistysliike perää työpaikkojen säilymistä.
Yrityskauppiaat ovat liikkeellä: näin TE 2/1987. – Kansallispankki katsoo kasvaneensa
yritysvälittäjien ykköseksi, mutta merkittäviä välittäjiä ovat muutkin pankit (Syp:llä Unitas),

Kehitystekniikka Oy, Rautemaa-yhtiöt, Mec-Rastor, ja Mancon – Bensow. Yrityskauppojen kasvu
on välillä ollut räjähdysmäistä. KOP:n yrityskauppaosaston päällikkö Erkki Nurmi kertoo, ”eräs
kaupallinen yritys otti meihin yhteyttä ja ilmoitti haluavansa ostaa teollisuusyrityksen – minkä vain,
jotta yritys voisi ruveta käyttämään pitkäaikaisia ulkomaisia luottoja”.
UUDET MAKSUTAVAT TUOVAT PELIVARAA
Yrityksen ostaja maksaa hankintansa erittäin harvoin yksinomaan kahisevalla käteisellä. ”Tämä
olisikin normaalisti epäedullisin tapa ostaa yritys”: Spontel Oy:n toimitusjohtaja Jan Boethius
sanoo. Myyjän myöntämä maksuaika on yleistynyt maksutapa. Pankit ja muut rahoituslaitokset
myöntävät lainoja sekä ostajalle että myyjälle niin, että kummankin osapuolen vakuudet ja teltakaisinlainamaksuoikeudet tulevat hyödynnetyksi täysimääräisesti. Epäviralliset
kolmikantasopimukset ostajan, myyjän ja pankin kesken ovat tuoneet Suomeen
ennennäkemättömän talletusboomin: lainaa yrityksen ostoon järjestyy helposti, kun myyjä sitoutuu
pitämään merkittävän osan kauppasummasta pankissa kahden vuoden talletustodistuksella. Joe
Boethiuksen mukaan, Suomi on saanut vasta parin viime vuoden (-85 - -86) aikana toimivat
rahamarkkinat, mikä on tuonut yrityskauppoihin aivan uuden pelivaran. Uudet rahoitusinstrumentit
ovat muuttaneet tilanteen ”nyt esimerkiksi OTC-noteerattu Martela voi realistisesti ajatella itsensä
kokoisen yrityksen ostoa. Se voi hoitaa osan kauppahinnasta suunnatulla annilla”, Boethius
selvittää. Hän korostaa, että Spontelin ja Sponsorin suosimien suunnattujen antien on tarkoitus olla
plussasummapeli: sekä ostaja että myyjä hyötyvät verrattuna tilanteeseen, jossa kauppa rahoitetaan
lainalla. Elävässä elämässä otetulla esimerkkilaskelmalla hän todistaa, että plussasummapeli toimii
myös käytännössä – tietyillä edellytyksillä. (Suunnatut annit - maksaa sijoittajat, osakesäästäjät,
ym.)
Vuosi 1987. Hankkijan hallitus vaihtoi yhtiön johtoon kesällä – 86 Pääjohtajan Erkki Tuomaalan.
Samalla alkoi saneeraus ja vajaan vuoden kuluttua palveluksessa oli 2000 henkeä vähemmän. Silti
yhtiön nettotulos oli yhä –96 yli 200 miljoonaa tappiolla. Hankkijan nettotappiot pienenevät.
Puolimatkan maksaman 57 miljoonan markan osingon johdosta. Hankkija konserni velkaantui
edelleen ja nettokorot söivät liikevaihdosta 4,2 % vuoden –85 3.7 % verrattuna. Puolimatkan
laskenta ja talousihmisillä on ollut hikiset paikat. Kolmessa vuodessa - konserniyhtiöstä fuusioidaan
ja puretaan yhteensä 27. Tulos painui miinukselle 40 miljoonaa. Resursseiltaan puolimatka sijoittuu
kolmanneksi Polarin ja Hakan jälkeen. Puolimatkan koko pääoma on 548 miljoonaa, Polarin 1,6
miljardia ja Hakan 1,5 Miljardia mk. Hankkijan kannalta puolimatka on ehtynyt. Ensimmäisenä
Hankkija vuotenaan puolimatka maksoi omistajalleen 56 milj. osingot, mutta nyt vapaa oma
pääoma on miinuksella.
– Löysää rahaa pursuili joka tuutista. Markkinat vapautuivat. Korkomarginaali kasvoi,. 50 suurinta
pankkia otti ilon irti vuodesta 1987. Viisi suurinta suorastaan hummasi: näin otsikoi TE 17/1988.
Suomen viidenkymmenen suurimman pankin liikevaihto kasvoi 20 ja tase 22 prosenttia. Niiden
nettotulos parani 40 ja kokonaistulos 52 prosenttia. Viisi suurinta KOP, SYP, PSP-ryhmä, Skop ja
OKO - saivat yhdessä aikaan 2,1 miljardin markkaa, eli 760 miljoonaa markkaa edellistä vuotta
paremmin.
– KORKO AJAA YHÄ VALUUTTALUOTTOIHIN. Seurauksena tästä on valuuttavarannon kasvu
ja Suomen Pankin ongelmana on estää rahan valuminen kulutukseen.
– LAINARAHA HYPPII SILMILLE. Pankkiluotot kasvavat hurjaa vauhtia: Aarne Simonen
Suomen pankissa jo ollessaan todisti, ”ei talouden rautaisia lakeja vastaan auta mikään. Markkinat
ovat perusteellisesti muuttuneet. Ennen vanhaan pankinjohtaja saattoi hylätä puolet

luottohakemuksista. Tänään sama johtaja saa kaupaksi kymmenen prosenttia tarjotuista luotoista.
Koko pankkijärjestelmä on jo viritetty rahan myymiseen. Luottojuna on juuri kiihdyttänyt huimaan
vauhtiin”.
– KASSAKROISOKSET, suurimmat kassat 1987 kertoo TE 22/1988 mm. Rahat ja pankkisaatavat:
1. Nokia 2.965 miljoonaa. 2. Wärtsilä 1.836 miljoonaa. 5. Eka-yhtymä 1.472 miljoonaa. 9.
Tampella 938 miljoonaa. Ja otsikoi Rahaa pullisteleva kassa vapauttaa mielikuvituksen. Maailma
on sinun. Kokonaiset toimialat sulavat kassakroisosten kitaa. Kassat ovat suuret, kannattavien ja
aggressiivisesti kasvavien petoyritysten operointivälineitä. NOKIAN, Wärtsilän, Koneen, ja Amerin
rahoitusjohtajat allekirjoittavat auliisti, että varoja pidetään yritysostojen varalta. 30.9–87 Uutinen
kertoo, - Nokia ilmoitti ostaneensa Electroluxilta televisiotehtaan, - Nokiasta tullut Euroopan
kolmanneksi suurin televisiovalmistaja. 15.12–87 Nokia vahvisti ostaneensa länsisaksalaisen SELyhtymän kulutuselektroniikan, kauppa oli suomen kaikkien aikojen suurin yritysosto. Yrityskaupat
ovat tulleet päivittäisiksi otsikoiksi, samoin uudet ja aina kookkaammat osakeannit joilla yhtiöt
keräävät pääomia sekä huomattavan suuria emissiovoittoja tileilleen.
Vuonna 1988. YRITYSOSTOJEN ENNÄTYSVUOSI. Kevään aikana yrityskauppoja tehtiin
viidenneksen verran enemmän kuin vuosi sitten. Jos käy kuten pankinjohtaja Matti Korhonen
talouselämän pari numeroa sitten (TE 22/88) ennusti, että myyntivoittoverotuksen pelko lisää
myyntihalut ennen näkemättömäksi, kauppojen summa on syksyllä Korhosen sanoin hirveä.
>Korhonen ennustaa: yrityskauppojen lähtevän ”hirveään nousuun”, kun kesälomat on pidetty.
Loppuvuodesta purkautuva suma on suurempi kuin 1985 jolloin edellisen kerran pelättiin
myyntivoittoverotuksen kiristymistä.< 18.1–88 Pääjohtaja Kullberin mukaan taloutta uhkasi
ylikuumeneminen ja Suomen Pankki ilmoitti rajoittavansa luotonantoa. 21-6 Suomen pankki
helpotti pääomanvientiä sekä valuuttamääräyksiä lievennettiin tuntuvasti Elokuussa – 88 alkaen.
– EPÄOLEELLINEN RAHA (TE 22/1988) Nokian rahoitusjohtaja Jorma Ollilan kassassa löysistä
pesee. Pohjola-yhtiöiden pääjohtaja Pentti Talonen luokittelee rahan ”epäoleelliseksi asiaksi”. Raha
ei sido ajatuksia, kun sitä on nopeasti ja runsaasti saatavilla. Nokia suorittaa ja on suorittanut
jättiostoja Ruotsissa Electroluxilta Oceanic televisiotehtaan ja Saksassa SEL-yhtymän. Myös
suomessa siirtyy Salora omistus kokonaan Nokialle. Nokia siirtää televisioiden valmistuksen
kokonaan Saksaan. Nokian investoinnit saksaan nousevat yli kahteen miljardiin, tässä pelissä häviää
Nokian likvidejä varoja ky. summa (lähes tuplasti) kokonaisuudessaan. Pääjohtaja Kari Kairamo
päättää itse päivänsä 11.12.–88. Nokian hallituksen kokoukseen maanantaina 13.12.1988 saapuu
suruviesti - yhtiön tilanne on varsin vakava – suuret ulkomaiset investoinnit (varsinkin Saksaan)
ovat kokonaisuudessaan lähes arvottomia. ”Kun Kari kuoli, meni usko, meni energia, ihmiset
alkoivat tähyillä muita mahdollisuuksia. Kukaan ei uskonut Nokiaan”, Kouri kuvasi ystävänsä
poismenon herättämistä tunnelmista. Suurten liikekuvioiden gurun: Kourin lähtölaskenta Nokian
hallituksesta alkaa (Kouri, KOP ym. hieman tuonnempana). Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetään
Simo Vuorilehto. Elektroniikka on kallista ostaa, mutta on kallista myös kehittää Nokia sijoitti
v.1988 tutkimus ja kehitystoimiin yli miljardin. Nokia päättää 9.1.1989 lopettaa televisiotuotannon
Salossa. Nokian osake laskee rutusakkiin ja SYP mm. myy Nokia osakkeitaan. Nokiassa joudutaan
vastaanottamaan huonoja uutisia kiihtyvällä vauhdilla, suuret ostokset osoittautuvat
katastrofaalisiksi virheiksi.
– Kolmen miljardin likvidit kiidättävät Spontellin toimitusjohtaja Boethiuksen mielikuvitusta aivan
eri tavalla kuin 300 tai 30 miljoonan käteisvarat. Björn Wahlroos ei arvosta likviditeettiä yhtä
paljon, ”kaksikymmentä suurinta yritystä voivat vipata miljardin yhdessä päivässä. Nokian suurin
huoli onkin varmasti, ettei se aja itseään soliditeetisti järjettömään tilanteeseen”, Wahlroos
perustelee. Lehti jatkaa: KUN IDEAT EHTYVÄT.

TE 22/1988 Valmet-Wärtsilä ei pannut kyseisen yrityksen varauksia verolle ja vahvisti Wärtsilän
taseen huikeasti. Se on nyt täysi pankkiiri: korkotuloja enemmän kuin korkokuluja. Wärtsilän
varatoimitusjohtaja Klaus Grönbärj perustelee vahvaa kassaa rahoituksellisella liikkumavapaudella
ja varautuu yritysostoihin. Ehkä Wärtsilään pätee Kari Kairamon tokaisu, ”että suomalaisilta
loppuvat aivot ennen kuin rahat”. Verotus on toistaiseksi estänyt itsenäisten konserniyhtiöiden
joukkosynnyn. Verouudistukseen kytkeytyvässä diffuusiolainsäädännössä odotetaan ongelmaan
ratkaisijaa. yrityksissä valmistaudutaan sen tuloon jo kuumeisesti: siirretään omaisuusmassoja ja
tehdään sisäisiä kauppoja. Yhtiöittäminen helpottaa toimialarationalisointia. Yrityksiä voi pilkkoa ja
vaihtaa paloja konsernin kesken.. (Kuin myös lopettaa). Vuoden 1988 Wärtsilän tulos romahti 452
miljoonaa miinukselle, aivot olivat menneet, pian loppui rahat.
– JARRUT EPÄKUNNOSSA. TE 40/1988 Lyhyellä tähtäimellä talouspolitiikka on joka
tapauksessa vaikeuksissa. Jarruja ei löydy, vaikka suhdanne kuumenee, yritykset tekevät
ennätystulosta, kaikki rahahanat auki, budjetti on löysä ja kansalaisten verotus kevenee. Suomen
pankin asenne vaihtotasevajeeseen on lisäksi peräti mielenkiintoinen. Taseen väliaikainen
repeäminen on keskuspankin mielestä hoidettavissa yritysten halvoilla luotoilla ulkomailta. Suomen
Pankki aikookin pakottaa yritykset tähän ajamalla kotimaisen korkotason uusiin korkeuksiin. Ja s.7
jatkaa.
– MAAILMA NÄYTTÄÄ MUKAVALTA. Valtionvarainministeriön kansantalousosaston silmissä
maailma ja erityisesti Suomi näyttävät nyt huomattavasti paremmilta paikoilta elää.
Valtionvarainministeriön keskiviikkona julkistettava suhdannekatsaus on sävyltään toiveikas ja
luottavainen. Vakausratkaisusta katsaus pitää suunsa kiinni, siitä ministeriö kommentoi millään
lailla, mutta rivien välistä voi lukea, että ministeriö pitää vakausta hyvin toteutuneena. VM
noudattaa ministerinsä linjaa myös rahamarkkinoista puhuessaan – peruskoron kohtalosta ei löydy
halaistua sanaa. Tästä voi päätellä paitsi sen, että ministeriökin suo Suomen Pankille
mahdollisuuden tehdä itsenäisentuntuisen päätöksen, myös sen että Suomen Pankki alentaa korkoa.
VM ennakoi mm. että tavaravienti lisääntyy nopeasti loppukuukausina. Teollisuuden kannattavuus
on erittäin hyvä, sanoo katsaus ja toistaa ennenkin todetut asiat tuotannon kasvusta, tilauskannan
kasvusta, tilauskannan suuruudesta, kapasiteetin käyttöasteesta ja ammattityövoiman puutteesta.
Ministeriö yhtyy myös aiemmin esitettyihin arvioihin tämän (1988) vuoden bruttokansantuotteen
kasvusta: se on runsaat neljä prosenttia.
–

VEROHYSTERIA VOI TULLA KALLIIKSI. TE 41/1988. Rahoitusyhtiöt ja konsultit yrittävät
panna yritysverotuksen muuttumisen rahoiksi. Markkinoinnissaan ne muistuttavat yrityksiä
ennen muuta myyntivoittoverotuksen kiristymisestä ja varausmahdollisuuksien kaventumisesta.
Vakuutusyhtiöt ovat harjoittaneet kiinteistöliisausta jo vuosia, mutta erillisenä tuotteena
kiinteistöliisaus on tämän syksyn lapsi. Rahoitusyhtiöt tai niiden perustamat tytäryhtiöt
tyrkyttävät yrityksille kilvan ”sale and lease back” ratkaisujaan. Perusidea on, että yritys myy
tilansa rahoitusyhtiölle, vuokraa ne käyttöönsä ja tietyn ajan kuluttua ostaa tilat samalla hinnalla
takaisin. Ratkaisu voi olla yrityksille onnistunutkin, mutta myös pieleen menon mahdollisuuksia
on paljon. Rahoitus- tai muu yhtiö sitoo leasing-maksun yleensä kolmen kuukauden helibor
korkoon ja rapsauttaa 1-3 % päälle. Tämä nostaa Helsingin keskustassa neliövuokran lähelle
300 mk. TE kertoo, että Lassila & Tikanoja myi pääkonttorinsa Tapiolalle ja jatkaa tiloissa
vuokralaisena. Myyntivoittoverotus vaikutti kaupan ajankohtaan, mutta yhtiö tarvitsi kipeästi
rahaa omien osakkeidensa lunastamiseen. Erja kiinteistöt Oy harjoitti kiinteistöliisausta ennen
kuin se tuli muotiin. Yrityksen malli poikkeaa muista: Erja tarjoaa kiinteistön myyjälle vain
etuoikeuden takaisinostoon, muttei sitoudu mihinkään hintaan. (Aikanaan Pekka Salonojan
johtama yritys, jota ei enää löydy yhtiörekisteristä) Panostajan tytäryhtiö Viestintäkehitys Oy on

marraskuun alusta rahastanut valtionvarainministeriön lupaan perustuvaa erityisasemaansa
yrityksenä, jonka osakkeiden ostoon voi purkaa investointivarauksia. Investointivaraajalle
suunnattu osakeanti kestää vuoden 1988 loppuun, jolloin myös uusi verolaki lopettaa
Viestintäkehityksen ja sen emon Panostaja Oy:n erityisaseman. Independent Rahoitus ratsastaa
verouudistuksen sillä piirteellä, että varausmahdollisuudet pienenevät, mutta käyttöomaisuuden
poistoprosentit pysyvät ennallaan. Independent ryhtyi tänä syksynä myymään niin sanottua
partner-leasingia. – Hyvin menevä yritys – partneri – ostaa laitteen omiin nimiinsä, liisaa sen
indepentille joka liisaa sen edelleen laitteen tarvitsijalle. Näin partneri saa lisää poistettavaa ja
independent saa välistä palkkiot ym. Laitteen liisaaja maksaa leasin-maksunsa.
Keskusverolautakunnan mukaan järjestelystä ei seuraa lisäveroa.
–VUODENVAIHDETTA EDELSI YRITYSKAUPPASUMA. Joulua 1988 edeltäneitä ja varsinkin
sen jälkeisinä päivinä tehtiin lähes parisataa sopimusta yrityskaupoista. Kymmenessä kaupassa
ostetun yrityksen liikevaihto ylitti 50 miljoonaa mk. Viimeiset kaupat sovittiin kiireellä Uuden
vuoden 1989 aattona.
– YRITYKSIÄ MYYTIIN YLI 1200. Joulukuun lopussa solmittujen yrityskauppojen ruuhka nosti
päättyvän vuoden (1988) kauppojen määrän yli aikaisempien arvioiden. Talouselämän
yrityskauppataulukoissa julkaistiin vuoden mittaan 700 yrityskauppaa lukematta mukaan
vähemmistöomistusten siirtymistä. Niistä viimeiset on tehty joulukuun alussa runsaan viikon
aikana. Sen jälkeen varsinkin vuoden viime päivinä, toteutuneiden kauppojen tungos jätti tämän
vuoden alkunumeroihimme julkaistavaksi tiedot yli kahdesta ja puolestasadasta kaupasta, kun
tietoja niistä tippuu yhäkin lisää. Taulukko peittää hyvin suuret ja keskisuurten yritysten
omistusvaihdokset. Sen sijaan pienten yritysten joukossa on paljon sellaisia joiden myynnistä ei ole
annettu tietoja julkisuuteen: kirjoittaa TE 2/1989.
Vuoden 1988 aikana, varsinkin vuoden viimeisinä kuukausina, kahden vuoden määräaikaistileille
tallennettiin ennenäkemättömiä summia. Toisaalta pankkien myöntämien luottojen kasvuvauhti on
ollut huima ja lähenneltiin 30 % tasoa.
Toukokuun 14 pv 2006 illan olin varannut illalliselle, jonka nautin hyvän ystäväni Roihan
ravintolassa Merimakasiinissa, hyvässä seurassa. Olin viettämässä iltaa Lifim vuosikurssin -82
vuositapaamisen merkeissä. Vierelläni istui kurssitoverini Ilkka Niemi (joka oli yksi jäsen
Honkavaaran komiteassa) ja vastapäätä minua Iikko Voipio (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus).
Olimme tuttuja noin 25 vuoden ajalta. Ilkka kehotti minua lukemaan Markku Kuisman kirjan
”Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi”. Kirja on kookas 650 Sivunen jättiläinen. Olen kirjasta
koonnut hieman viitetietoa pankkien puuhastelusta, nurkanvaltauksista, bulvaaneista, myös jostain
teeseistä:
> Aatos Erkko on luonnehdittu vallan ruumiillistumaksi Suomessa. Keväällä 1988 tämä ilmeisesti
maan rikkain mies kiitteli toista vallan ja rahan valtijaa, Kansallisosakepankin pääjohtajaa. ”Jaakko
Lassila on luottamuksemme arvoinen”… Jaakko Lassilan ehdoton usko menestykseen antoi voimaa
meille kaikille. Sekä pankin tarkastusvaliokunta että koko hallintoneuvosto antoivat hänen
toiminnalleen ehdottoman tukensa”, Erkko kirjoitti. Kansallispankin 100-vuotisjuhlavuoden vietto
seuraavana vuonna 1989 oli mahdollista aloittaa entistäkin vakuuttavimmin tulosluvuin. Pankin
liikevoitto oli hieman pienempi kuin SYP:n mutta ylitti 1000 miljoonan mk maagisen rajan.
Juhlavuoden osakeanti nosti omat pääomat 3,7 miljardiin mk. Heti perään suoritetut osakeannit
toivat pankkiin 2,2 miljardia uutta riskipääomaa. Huhut kertoivat Aatos Erkon ja Lassilan välien
viilentymisestä. Osa arvailuista liittyi tappiollisen Uuden Suomen, kauppalehden ja tamperelaisen
Aamulehden fuusioon syyskesällä 1988. Järjestely oli tehty KOP-Pohjola – akselin ylimmällä

tasolla alan johtavan yrityksen, menestyvästä kauppalehdestä kiinnostuneen Sanoma Oy:n ja Erkon
selän takana. Eroaikeistaan Lassilalle ja varapuheenjohtaja Markku Mannerkoskelle keväällä 1989
ilmaisut lehtikuningas suostui lopulta jatkamaan hallintoneuvoston kärjessä yli KOP:n
satavuotisjuhlatilaisuuden. Puheessaan Finlandia-talolla Erkko synnytti vakavia aatoksia, ”miten
pankki vastaa tänään uusiin vallantavoitteluihin ja voitonsaalistamisen virtauksiin liike-elämässä?”
Oliko KOP kenties syyllistynyt johonkin arveluttavaan? Vai varoittiko Erkko ennakkoon pankin
johtoa lipsumasta kaidalta polulta huipennuksellaan… Puheen kärki kohdistui 1980-luvun
megatrendiin, kasinotaloudeksi kutsuttuun ilmiöön. Kasinotalous ja pankkirosvous olivat ehkä
moraaliltaan ja tavoitteiltaan rinnastettavissa eikä niiden yhtäaikainen kukoistus ollut sen vuoksi
kenties pelkkä sattuma: molemmissa haaveiltiin nopeasta ja helposta rikastumisesta muiden
kustannuksella. Hokemiksi kuluneen 1980-luvun iskulauseet – ota rahat ja juokse; nopeat syövät
hitaat – sopivat hyvin kasinopelureille kuin pankkirosvoille. kasinotalouden huipulla pelattiin
miljardipanoksin, sofistikoituneesti, huippukoulutetuin voimin ja koko yhteiskuntaa koettelevin
seurauksin. Miljardipanokset olivat olleet pelissä vain puolta vuotta ennen Erkon puhetta.
Maaliskuun puolivälissä oli Helsingin yössä kuljetettu rekkalasteittain osakkeita, kun kuukausia
jatkunut nurkanvaltaus kolmessa suuryhtiössä, Yhdyspankissa, Sammossa ja Rauma-Repolassa oli
purettu pörssin ulkopuolisilla, silloin jättimäisinä pidetyillä kaupoilla. Lähes kolme miljardin
markan kauppojen pääjärjestelijäksi oli paljastunut NEW Yorkiin kymmenen vuotta aiemmin
siirtynyt Pentti Kouri. Julkisuudessa annettiin ymmärtää, että Pentti Kouri edusti ulkomaista
sijoittaja ryhmää. Tältä ryhmältä Yhdyspankin johtama Finanssilaitos (Huom. uutisoidut tappiot)
osti neljänneksen nurkan vakuutusyhtiö Sammosta ja yli kymmenesosan yhdyspankin äänivallasta.
viidenneksen nurkka kansallispankkilaista Rauma Repolaa ja iso tukku Nokian ja Pohjolan
osakkeita siirtyi puolestaan Yhdyspankilta ja Skop-ryhmältä osamaksuna Kourin ryhmälle.
Nurkkauksen kohteeksi joutuneen Yhdyspankin tuore pankinjohtaja Ahti Hirvonen puolusti sekä
omaa pankkiaan että kilpailijaansa julkisuudessa. ” Rahan lainaajalla ei ole oikeutta, velvollisuutta
eikä mahdollisuutta selvittää mihin raha käytetään”, Hirvonen vastasi lokakuussa 1989 Suomen
kuvalehden toimittajan Antti Blåfieldin kysymykseen siitä, miksi pankit rahoittavat keinottelijoita.
Hirvosen viesti oli sama kuin Lassilan, ”ettei pankki voi enää vanhentuneen säännöstelyjärjestelmän
murruttua holhota asiakkaitaan. Nyt luotosta päättää viime kädessä asiakas, vain riski jää edelleen
pankille.” Ehkä Aatos Erkko tiesi sittenkin jotain julkisuudesta salattua KOP:n ja Kouri kauppojen
kytköksistä. Olihan hän toiminut Pentti Kourin ”kummisetänä” ja ystävä. Juuri Erkko ja Nokian
Kari Kairamo olivat olleet avaamassa nuoren taloustieteen professorin tietä vallan kabinetteihin.
Ilman Sanoma Oy:n ja Nokian hallituspaikkoja ja ilman Erkon lehdistön myötävaikutusta Kourin
tuskin olisi tullut aivan sitä Kouria josta hänen 1990-luvulla tunnettiin. Epäluulot, jotka yhdistivät
Erkon moraalipuheet ja hänen KOP:sta irtautumisensa suuriin osakekauppoihin saivat pian uutta
raaka-ainetta. Pentti Kourista tuli keväällä 1989 jälkeen Erkon entinen suosikki ja kohta entinen
Sanoma Oy:n hallituksen jäsen. Vanhoja valtarakenteita operaatiollaan ravistelleelle
sijoittajasankarille tuli lähtö myös nöyryytetyn yhdyspankin ex-pääjohtajan Mika Tiivolan
johtamasta Nokian hallituksesta. itse vauhdikkaasti Eurooppaa valloittanut Nokia oli sukeltamassa
syviin vaikeuksiin, kuten koko suomen talous. Mutta ei siinä kylliksi: pari vuotta suuren
nurkanvaltausnäytelmän ja vuosi Erkon eron jälkeen, keväällä 1991, räjähti uutispommi, joka
järkytti suurta yleisöä ja järisytti kansallispankkia perustuksiaan myöten. HS uutinen: KOP:LLA JA
KOURILLA ISO RIITA. Kouri jonka oli luultu johtaneen isoa sijoittaja ryhmää, olikin lehden
mukaan toiminut keväällä 1989 suurissa nurkanvaltausoperaatioissa KOP:n bulvaanina. Osa
kaupoista syntyneistä satojen miljoonien myyntivoitoista oli lisäksi lehden käsityksen mukaan
ohjattu hämärille sveitsiläistileille. Suomen kuvalehti vahvisti muutamaa päivää myöhemmin
päivälehden pääväitteen. ”Menetelmät kuin mafialla, 50 miljoonan sakko lavertelijalle. Yli 100
miljoonaa kätkettiin Lassilan johdolla Jerseyn veroparatiisiin", kertoi iltalehti. Dokumentit
paljastavat, että Kansallispankki jakoi Kouri-kauppojen voitot salaisen sijoittajaryhmän kanssa.
Yleisölle ja kaikesta autuaan tietämättömälle pankkilaisille järkyttävintä oli, että salaperäinen

sijoittajaryhmä liitettiin KOP:n vaikutuspiiriin kuuluneen Sponsorin toimitusjohtajaan Hannes
Kulvikiin, joka edusti voiton kätkenyttä Jerseyn saarelle rekisteröityä salaista säätiötä.
”SYPOVER”-operaatio eteni aluksi kahtena toisistaan erillisenä alaprojektina, joista tiedettiin vain
pankissa. Toista hoidettiin KOP:n ja Kouri-yhtiöiden yhteistyönä. ”Independent II:n synty
kevättalvella 1988 liittyi taas puolestaan läheisesti pankinjohtaja Matti Korhoseen ja hänen
kulosaarelaisnaapuriinsa: Lassilan puheille tullut Korhonen kertoi henkilökohtaisen tuttavansa
liikemies Peter Fryckmannin hankkineen mm. puolisonsa perintörahoilla runsaasti SYP:n osakkeita,
joita hän olisi halukas ostamaan lisää, mikäli rahoitus järjestyisi. Johtokunta hyväksyi huhtikuun
puolivälissä 1988 yhteensä 300 miljoonan markan luoton SYP:n osakkeita KOP:n lukuun
hankkineille Fryckman yhtiöille. Molempien (Kourin ja Fryckmannin) yhtiöryhmien luottoja
lisättiin kesän ja alkusyksyn kuluessa. Elokuussa vahvistettiin myös Kourin August Groupia
koskevan lähes 300 miljoonan markan rahoituspäätös. Voitonjakosopimukset olivat tietenkin
korvaus riskistä, jonka pankki otti suurista luotoistaan. Fryckmannille, Kourille ja kumppaneille ei
henkilökohtaista riskiä jäänyt. Valta vanhan raha-aatelin pääomalinnakkeessa oli ostettavissa
yllättävän halvalla, miljardilla markalla ”KOP-ryhmä” tarvitsi lisää osakkeita yhteensä noin
36.000.000 kappaletta, joka nykyisellä kurssitasolla olisi noin 1.080.000.000 markkaa”, Niemi laski
Härmälälle maaliskuussa 1988 valtauksen hintaa Kouri Kapitallin toimittaman SYP-aineiston
perusteella.
Palaneen käryä haistaneen pankkitarkastusviraston virkamiehet olivat nyhtäneet vastauksia
syyskaudella 1988 ja dokumentteja puoliväkisin. Niistä nousi esiin yllättävä kuva. KOP oli
varannut huhtikuun alusta syyskuun alkuun yli miljardin mk luotot Fryckman- ja Kouri-yhtiöille
SYP-osakkeiden ostoon. Nyt nämä pitivät hallussaan huikeaa kymmenesosan nurkkaa maan
vauraimmasta ja vanhimmasta liikepankista. Lisäksi Kouri-yhtiöllä oli noin 370 miljoonan markan
vastuut Pohjola-hankinnoista ja runsaat 260 miljoonan markan August-vastuut (Amer, Nokia,
Spontel), joiden vakuusvaje oli tuossa vaiheessa jo huomattava. Asia täsmentyi kun PTV:n
virkamiehet kaivattivat esiin pankin ja mainittujen asiakkaiden välisiä sopimuksia. Ehtojen
perusteella Fryckman-yhtiöiden kuin myös Kouri-yhtiöiden sopimuksiin liittyi klausuuli äänivallan
luovuttamisesta pankille. Rahoitus riskit olivat valtavat, oliko KOP sylissään miljardien mätänevät
luotot ja kasapäin kenellekään kelpaamattomia osakkeita. Koska koko SYP-positiota ei
heikentyneen kurssikehityksen takia heti ollut mahdollista purkaa, hyppysiä pahiten polttaneen
Fryckman-osakkeet oli lopullista ratkaisua etsittäessä parkkeerattava maineeltaan mallikelpoiselle,
vakaammille ja pankin kannalta luotettavimmille omistajille. Yllättävä puhelinsoitto lokakuisesta
Berliinistä pääjohtaja Lassilalle vahvisti pankin valinneen oikean tien. maailmanpankin kokoukseen
matkustanut Posti-pankin tuore pääjohtaja Seppo Lindblom purki Helsinkiin järkytystään. Hän oli
saanut tietää pankkinsa rahoittaneen 500 miljoonalla markalla Pentti Kouria, joka oli heinäkuussa
hankkinut haltuunsa poikkeuksellisen suuren erän KOP:n vapaita osakkeita ja warrantteja…
Yhdyspankkia vastaan suunnatun valloitusretken pohja murtui näin keskeiseltä kohdaltaan. Omien
osakkeiden ostoja oli kiireen keskellä hankala ryhtyä organisoimaan. Tekemistä ja peiteltävää oli
muutoinkin, joten omistajana KOP:lle vaarattomana pidetty Postipankki sai luvan kiehua
keitoissaan. Kouri tarvitsi rahaa Postipankki lainojen korkojen maksuun, KOP myönsi miljoonat, ja
samalla pankki osti etuoikeuden osakkeisiinsa. KOP:n omistuspohjaa varmistanut Benedictsopimus sisälsi toisenkin kiinnostavan ehdon. Etuosto-oikeuden luovuttaminen KOP:lle edellytti,
että kouri Capital voisi edelleen jatkaa SYP-osakkeiden kartuttamista pankin kanssa sovitulla
tavalla. Tämä ei muuttanut alkusyksyn päätöstä purkaa SYP-positio, vaan edisti sitä Fryckmania
koskevan välipäätöksen osalta. Fryckmanin haltuun uskotuista SYP-osakkeista siirrettiin toinen
puoli Kouri-yhtiöille toinen 7,8 miljoonan kpl erän löytäessä väliaikaisen kotinsa Palkkiyhtymästä.
Kauppahintaa määriteltäessä lähtökohtana oli löytää ratkaisu, jolla Fryckmanista irtauduttaisiin
nopeasti ja riidoitta. Bulvaanin oli tietenkin saatava palkkionsa. Se oli pörssikurssien yläpuolella

reippaasti liitäneessä 734 miljoonalla markalla järjestettävissä. Liikemies kulosaaresta kuittasi
nimensä ja coctailshoppiensa lainaamisesta bruttona 53 miljoonaa markkaa (nettona runsaat 30
mmk, millä summalla kauppahinta ylitti markkinahinnan).
Ennekuin rekat kuljettivat osakkeita varastosta toiseen, ehti jännitys tiivistyä. Kasinotalouden
sijoittajasankareihin lukeutuneet Taito Tuunanen ja Kari Mäkelä taustaryhmineen olivat keränneet
runsaasti Sammon osakkeita – velaksi. Rahoitushuolet ahdistama Tuunasen kiersi eripuolilla niitä
tarjoamassa. Tuunasen kokoama Sampo-paketti oli sinänsä kiinnostava. Erityisesti SYP:n arvailtiin
vilkuilevan Sampoa kiinnostuneesti, ja markkinahuhut tiesivät sen jo irtisanoneen Tuunasen luotot
voidakseen lunastaa itselleen panttina olevat osakkeet. KOP-Axion -aktio istutettiin Kulvikin ja
Kourin ohjaamana tähän saumaan. Axion Group ostaisi SYP:n nenän alta nimiinsä Tuunasen
Sampo-osakkeet, jotka aikaisemmista yhteyksistä tutuin sopimuksin sidottaisiin KOP:n
määräysvaltaan. Axion (Kouri - Kulvik) osti KOP:n sisäisinä kauppoina Taito Tuunasen
yhtiöryhmältä Sammon osakkeita 850 miljoonalla markalla. Riski kasattiin totuttuun tyyliin
KOP:lle, välittämättä PTV:n uunituoreesta ohjeesta 4.1.1989 (osakkeiden 60 % vakuusarvosta).
KOP sovelsi omaa 100 % vakuusarvo sääntöään. Maaliskuun 9 pv 1989 virisi toivo suureta
ratkaisusta. Henrik Kuningas tapasi silloin Kourin Lontoossa, Albemarle hotellissa. Tuliaisinaan
hänellä oli kaivattu viesti: Mika Tiivolan valtakirja ostaa kaikki SYP:n ja Sammon osakkeet, mutta
vain yhdessä. Keskustelujen edetessä Helsingissä ilmeni, ettei SYP maksaisi omasta ja Sammonnurkasta pelkästään rahassa. Preemioiden lähes kolmen miljardin markan hinta oli sellaisenaan
aivan liian kova. Mutta vaihtokauppa voisi olla mahdollinen. Tähän tarkoitukseen SYP:llä oli
nostaa pöytään Nokiaa, Pohjolaa, Keskoa, tarpeen tullen vaikka Kymmenen osakkeita ja ennen
muuta Repolaa, jonka kadonnutta nurkkaa KOP:n tiedettiin kaipaavan kipeästi takaisin.
”Tässä kaupassa voittivat kaikki” Pentti Kouri kertoi lehdistölle. Helpolla rikastuneeksi leimattu
Kouri ja hänen partnerikseen myöhemmin paljastunut Hannes Kulvik tutkivat myös tilejään, mutta
eivät olleet tyytyväisiä. Vaikka kaikki voittivat, suuret järjestelijät eivät voittaneet riittävästi, vai
noin 260 miljoonaa markkaa. Lassilan huoneeseen ilman ennakkovaroitusta muutamaa päivää
kauppojen jälkeen ilmestyneet partnerit tunsivat ansainneensa vaivoistaan ja KOP:n pelastamisesta
enemmän. He vaativat itselleen mm. 30 miljoonan markan revalvaatiohyödyn, joka oli syntynyt,
kun markka revalvoitiin neljällä prosentilla ennen Kouri-yhtiöiden miljoonavaluuttaluottojen
purkua. Tämän lisäksi tiliin piti lisätä 60 miljoonaa mk, joka oli kertynyt Repola-osakkeen
odotettua alhaisemmiksi neuvotellun ostohinnan ja ennen kauppoja sovitun teoreettisen
maksimihinnan erosta. Pankilla ei ollut varaa riitoihin. KOP:sta oli tullut salaisuuksien ja taitavien
välikäsien vanki. Huhtikuun alun neuvottelussa, jossa pankkia edustivat pääjohtajan lisäksi
Fagernäs ja Tapio Niemi, päästiin Kourin ja Kulvikin kanssa kompromissiin. Repola hyvitystä ei
maksettu. Sen sijaan KOP vastahakoisesti hyväksyi 10 % toimenpidepalkkion Axionille ja tyytyi
revalvaatiohyötyä jaettaessa kolmasosaan. Toistaiseksi KOP:n finanssi ja teollisuusimperiumi oli
pelastettu – ainakin hetkeksi, sillä alkuvuonna 1991 pankin perustuksissa alkoi kuulua pahaenteisiä
murtumisen ääniä…
Pos 15. Vuonna 1989 kello käy - Tsunami iskee
V.1989 Uusi myyntivoittoverolaki astuu voimaan. Ensimmäisenä vuoden alussa SKOP suorittaa
osakeannin ja tuplaa osakepääomansa imuroimalla itselleen uutta rahaa 690. miljoonaa. Viikolla 5.
KOP järjestää 100-vuotis juhla-annin ja imuroi markkinoilta 1,2 miljardia josta emissiovoittona 477
miljoonaa mk. Markkinoilla on pörssikurssit kuin myös kiinteistöjen hinnat noussut pilviin. Lassila
kertoo pankin talletusten ylittäneen 40 miljardia ja luottojen 63 miljardia mk, samalla todeten
luottotappioiden lähteneen kasvuun. SYP kertoo talletustensa määrän nousseen 42 miljardiin ja
luotonannon yli 67 miljardiin. Luvut olivat SYP:n osalta KOP:ia korkeammat. Raha hakee vielä

ostokohteita - vielä voi löytyä ostettavaa. Rahaa on, markkinat toimivat - on rauhallisempaa - vain
pankeilla on kiire, nurkanvaltauksia puuhaavat mogulit/oligargit kutovat verkkojaan. Viikolla 11
Suomen Yrittäjien keskusliiton pj. vaatii Veroministerin vaihtoa koska rahapolitiikka on joutunut
hakoteille. Samalla viikolla hallitus revalvoi markan neljällä prosentilla. Viikko 12 Helibor nousee
12 % ja uskotaan edelleen kasvavan. 20 miljardin EKA yhtymä, jonka alakonserni Kansa-yhtymä
on, ei ole tehnyt tulosta puoleen vuosikymmeneen. Eläke-Varman toimitusjohtaja Juhani
Kolehmainen, arvioi Kansan tilanteen surullisemmaksi kuin aavistetaankaan. EKA:n pääjohtajan
Eero Rantalan visiot kulutustavarakaupan parantamiseksi elävät yritysten nimenvaihtoon (uusia
kauppaketjuja kuten Manteli, Sateenkaari, Tenna ja Siwa – elossa vieläkin) liittyvissä visioissa.
Myöskään EKA ei ole tehnyt tulosta useisiin vuosiin ja alamäki jatkuu. Eero Rantala istuu lähes
jokaisessa konsernin yhtiön hallituksessa (mm. puheenjohtajana Tradekassa, Kansassa, Trendorissa,
Finnoilissa, Hakassa.) Muualla mm. Renlund, Restel, Haka-Auto, Kontio-Kontion, Meiran, Sotkan
ym. ovat valvomassa Ekan johtajat. Pääsääntöisesti uutiset ovat huonoja tässä Demari linnakkeessa.
Eero Rantala muistuttaa, ”että omistajat ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi yrityksen
menestystekijä”. (Toivoisi, että näille myös reilusti asiat yhtiön tilasta tunnustettaisiin). Ekan
käyttökatteesta nettokorot söivät v.1988 yht. 71 prosenttia, joka oli hieman edellisvuotta enemmän.
Eka myy omaisuuttaan mm. maatalouskauppa siirtyi Tukolle 1988 lokakuussa. Arvoitus on
paljonko rahaa siirtyi SAK:lle - Kantavan vähemmistöosakkuuden lunastuksesta.
Viikko 18 Mancon ryhmän osakkuusyhtiöiden konkurssikierre kiihtyy. Viikko 20 Mangonilla
kriisikokous jossa yhtiön hallitus esittää osakepääoman alentamista 80 miljoonasta 8 miljoonaan –
omat pääomat on syöty. Viikolla 22 todistetaan Suomen kaikkien aikojen ensimmäistä pörssiyhtiön
konkurssia kun Mancon kaatuu ja 4000 osakkeenomistajaa menettää sijoituksensa.
Valtionvarainministeriö ehdottaa viikolla 23, liikevaihtoveron ulottamista myös rakentamiseen.
Pörssikurssit alkavat taantua, vaihto alenee tuntuvasti. Pörssikurssit olivat liukuneet alaspäin koko
kevään, viikolla 28 - 9.7 maanantaina päivävaihto jäi 30 miljoonaan mk ja keskustelu käy kuumana
suomalaiskuluttajien ylivelkaantumisesta. viikolla 30 torstaina 28.7. Hex:n vaihto jää
julkihuudoissa 16,7 miljoonaan – näin pienen vaihdon välityspalkkiot eivät kata meklareiden
autojen leasing-vuokria. Yrityskauppojen määrä vähenee murto-osiin, asialla ovat enää
yrityskauppoihin liittyvät keskinäiset selvitystoimet. Kauppoja puretaan, järjestellään, suuryhtiöt
suorittavat siirtojaan. Pankit ja rahoituslaitokset nurkanvaltaajiensa – bulvaaniensa - kautta
rakentelevat pelinappuloitaan uuteen järjestykseen. Kouri, Fryckman, Uotit ym. kasinotalouden
gurut ovat uutisotsikoissa. Pankkien ottolainauksen pitkäaikaistalletukset ovat nousseet lähes 100
miljardiin markkaan. Rahat on myös lainattu edelleen tai sijoitettu osakkeisiin ym. omaisuuteen.
Pankkien takausvastuut ulkomaisista luotoista ovat kasvaneet nopeasti suuriksi.
Viikko 31. Wärtsilän meriteollisuuden pulmat käyvät ilmi ja yhtiön tila onkin odotettua pahempi,
kurssi laskee ja konkurssia pelätään. Viikko 32 Wärtsilä kertoo myyvänsä meriteollisuuden, T.J P.
Laine kertoo Wärtsilän sijoittaneen miljardin meriteollisuuteen jonka arvo on mennyt. Viikko 35
Wärtsilän meriteollisuuden takaussopimuksen lisäpöytäkirja julkistetaan. Siitä ilmenee, että valtio –
veronmaksajat – ottavat kontolleen suurimman osan yhtiön tappioita, jotka nousevat yli miljardiin
mk. Lisäpöytäkirjalla asetetaan yläraja pankkien vastuulle (menettely siirsi pankkien vastuut
veronmaksajien maksettavaksi). Samaan aikaan Wärtsilällä riittää rahaa ulkomaisiin yritysostoihin,
se ostaa yhdysvaltalaisen Cardkey-systems yhtiön 175 miljoonan mk hinnalla. Wärtsilän
miljardikassaa ei käytetty velkojen maksuun, vaan veronmaksajien varoilla maksettiin pörssiyhtiö
velkoja. Kuinka suuri vaikutus oli ”hoviväen” osuudella - Wärtsilän hallituksessa ja hallintoelimissä
- Demari vahvuus Wärtsilässä oli/ ja voi pitää ratkaisevana.
Devalvointiajatukset kiistetään, Kansantalousosaston ylijohtaja Sixten Korkman toteaa
devalvoinnin nykyisissä oloissa absurdiksi. Viikko 36 vaihtotaseen vaje syvenee 14 miljardiin mk.

Markkinakorot nousevat ennätyslukemiin. Torstaina 8.9.89 Ahti Hirvonen SYP kertoo, että vuoden
1990 Joulukuussa erääntyy pitkäaikaistalletuksia ennätykselliset 32 miljardia mk. joiden hän pelkää
karkaavan ulkomaille tai kansantalouden kannalta huonoihin kohteisiin. Hän pyytää hallitusta
muuttamaan verokohtelua varallisuusverotuksesta lähdeverotukseen.
Viikko 37. Pörssikurssit laskevat kiihtyvällä vauhdilla: Hallitus ilmoittaa budjettiesityksessään
(loppusumma 139,6 miljardia) pyrkivänsä hillitsemään kysyntää ja jarruttaa rakentamista 40 %
rakennusverolla (Ratkaisu naulitsi rakennusyrityksien toiminnan ja kiihdytti rakennusyritysten
konkurssikierrettä). Viikko 39. Pörssikurssit lähes romahtaneet. Viikon 3:n ensimmäisen päivän
aikana markkina-arvo laski 10 miljardia mk. Kurssien arvon lasku aiheuttaa velkarahalla toimiville
sijoittajille paniikkia. Viikko 40 Lainarahan hinta kallistuu yhä. KOP:n osakkeet laskevat. Viikko
48. Helibor 16,10 %. Viikko 49. Työväen taloudellisen tutkimuskeskuksen Pekka Korpinen
ennustaa asuntojen hintojen laskun jatkuvan ja laskevan ensi vuonna 1990 23 % ja uskoo laskun
jatkuvan myös lähivuosina. Viikko 50. Pienrakentajat konkurssiaallon vietäväksi, jopa satoja
pienrakentajia ennakoidaan joutuvan konkurssiin. TKL:n Timo Relander pelkää ennätyskorkojen
johtavan talouden taantumaan. Viikko 51. Suomen ja Neuvostoliiton tavaranvaihtopöytäkirjan
luvataan nostavan vuonna 1990 koneiden ja laitteiden sekä metsäteollisuustuotteiden
vientikiintiöitä. Muuten tavaranvaihto pysyy suunnilleen 1989 tasolla. Skopin Matti Ali-Melkkilä
tekee itsemurhan, Särkisalossa sijaitsevalla huvilallaan. (Enoni - Ragnar Skarp saa puhelun Matti
Ali-Melkkilän vaimolta, joka epäilee jotain tapahtuvaksi. Ragnar ajaa paikan päälle - liian myöhään
– pihalta hän löytää kuolleen Matti Ali-Melkkilän).
Vuoden 1989 Helsingin pörssi oli kurssikehitykseltään länsimaiden huonoin. Ongelmat olivat
kokonaan kotikutoisia. Muualla osakkeiden hinnat olivat selkeästi nousseet vuoden aikana. Vuosi
1989 pörssiyhtiöt imuroivat uutta pääomaa 9,3 miljardia mk. Jälkikäteen ajatellen osake-emissiot
olivat liian suuri pala markkinoiden purtavaksi.

>Talouden suhdannenousu ja varallisuushintojen taso saavuttivat huippunsa vuoden 1989
alkupuolella. Tämän jälkeen epävarmuus ja korkojen nousu alkoivat nopeasti heikentää odotuksia ja
alentaa varallisuushintoja. Pörssikurssit kääntyivät laskuun ja asuntojen myyntiajat pitenivät. Kun
kasinotalouden euforinen vaihe meni ohi, alkoivat korkeammat korot ja heikentyneet odotukset
vähentää tehokkaasti osakkeiden ja asuntojen kysyntää. Asuntojen hinnat kääntyivät laskuun
vuonna 1989, josta alkaen asuntomarkkinoille kohdistui useita toisiaan seuraavia ja täydentäviä
tekijöitä, jotka vauhdittivat laskua: näin Jaakko Kiander ”Laman Opetukset” 2001 s.23.<

Vuonna 1989 markkinatilanteessa pankit ja suuryhtiöt vielä imuroivat sijoittajien, kuin myös
yksityisten säästäjien, varoja suurien osakeantiensa myötä markkinoilta. 1 pv tammikuuta -89
voimaan tullut uusi myyntivoittoverolaki astui voimaan ja yksityisellä taholla tehdyt yrityskaupat
oli tehty. Jo muutaman kuukauden kuluttua 1989 keväällä alkoivat konkurssit täyttää lehtien
etusivuja. Varsinkin piensijoittajat joutuivat kokemaan markkinoiden raadollisuuden. Wärtsilän
konkurssi siirrettiin veronmaksajien maksettavaksi, aivan kuin kansa olisi antanut avoimen vekselin
hoviväelle joka käyttää tilaisuutta hyväkseen ja maksattaa velat veronmaksajien kukkarosta. Tässä
vaiheessa alkoi näkyä markkinoiden perusrakenteiden muutoksista syntynyt rekyyli jonka olen
nimennyt ”tsunamiksi” mikä jätti alleen kansantalouden ja kansalaiset.

1990 viikko 1. Vastatuuleen pyristelevä TUPO ratkaisu suistaa kurssit alamäkeen. New York pörssi
rikkoo ennätyksiä ja saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksen. Myös Lontoo ja Frankfurt noteeraavat
osakkeilla ennätyskorkeita kursseja. Viikko 2. Kullberg ennakoi pankkialalle saneerausta. Helibor
taas huippulukemiin. Suomen Pankki tuo markkinoille yli miljardi markkaa. Pankkeja uhkaa
keskuspankin päiväluototus. STS suuntaa 40 miljoonan annin ammattiliitoille ja
työväenyhdistyksille, (rahat katoavat sen tien). SECURUS jonka omistavat KOP, Pohjola, Rauma
Repola sekä Sponsor tuottaa 726 miljoonaa tappiota. Työvoimaministeriön ”viisas”
kansliapäällikkö Pertti Sorsa arvioi, että työvoimapulasta tulee 1990-luvulla ennakoitua suurempi
ongelma. Viikko 9. Uusi valtiovarainministeri Matti Louekoski pitää devalvaatiota tabuna ja
kieltäytyy puhumasta siitä. Nokian tulos romahtaa. Wärtsilän tilintarkastusmuistio julistetaan
salaiseksi. Suomesta 308 000 tonnia paperia neuvostoliittoon, Clearing sopimuksen arvo 1,2
miljardia mk, NL:n paperinkulutus kovassa kasvussa. Viikko 10. Syp hakee 500 miljoonan mk
antilupaa. KOP:lla vastaavasti vaikeuksia osakeantipäätöksensä kanssa. Wärtsilän salainen muistion
johdosta epäillään virkamiehiä menettelystä virkavelvollisuutensa vastaisesti. Viikko 12
Postipankin vetäytyminen posteista merkitsee noin 1000 pienen postin sulkemista (valtio omistus
puree pienpaikkakuntien palveluihin). Viikko 13. Pankit vähentävät konttoreitaan kovalla kädellä.
Viikko 18. Pörssivaihto romahtaa alkuvuonna 45,9 % - vuoden 1989 lukuihin verrattuna. Sixten
Korkmannin mukaan markkinat uskovat vahvaan markkaan. Viikko 19 SAK:n johtoon valitaan
”aatteen mies” Lauri Ihalainen. Viikko 20 SP-sijoituksen kurssi romahtaa kuukaudessa yhteensä
36,2 %. Viikko 21. Lähdeverosta keskustellaan - tavoitteena on, että talletuksista peritään 10 %
lähdeveroa. Viikko 22. Valtionvarainministeriö ei luovu ylimääräisestä TEL verosta ja vaatii
lisäkorotusta 0,5 %. Viikko 23. Lähdevero saapui veroprosentti 10 ja otetaan käyttöön -91. Viikko
24. OECD:n tilastojen mukaan Suomen hintataso on maailman kallein, jos USA:sta käytetään lukua
100 - on suomen luku 155. Kymmenen vuotta aiemmin Suomi oli sijalla 11. Viikko 27. TKL vaatii
uusia konkurssilakeja koska säännöstö ei pitkään aikaan ole vastannut liike-elämän tarpeita.
Pankkien luottokelpoisuus alenee: Standars & Poors. Viikko 30. ulkomainen velka kasvaa rajusti.
ulkomaista pääomaa on tuotu -90 tammi-lokakuun loppuun mennessä 25 miljardia mk joista yli 10
miljardia menee vaihtotaseen vajeen rahoittamiseen. Viikko 31 uutinen kertoo. Pankit ajavat
yrityksiä turhiin konkursseihin. Pankkien tiukentunut linja aiheuttaa turhia ja ennenaikaisia
konkursseja. Viikko 33. Ministeriö ennustaa lamaa ja aikoo lisäksi imuroida ostovoimaa kireillä
veronpidätyksillä, budjetin loppusumma 155 miljardia mk v.-91. Viikko 34. Taantuma iskee
vähittäiskauppaan laskua 3 %. Pörssinvälittäjät ovat vähentäneet 200–300 henkeä vuoden aikana.
SKOP Juhan Riikosen mielestä pörssiä ei ole lainakaan Suomessa. Holkeri vähättelee ulkomaista
velkaa, ja juo kahvia.

Viikko 36 torstai. Yksityisyrittäjät verottajan hampaissa SYK:lin mukaan verottaja kohtelee kaltoin
yrittäjiä, verottaja ei kuuntele, usko, jousta eikä perustele yksipuolisia päätöksiään,
oikeusturvaongelmat esillä. Lapin lääninveroviraston entinen esittelijä Liisa Mariapori on tullut
myös julkisuuteen väitteillään, että jopa 80% verottajien tarkastuskertomuksista on virheellisiä.
Kirjassaan - VEROTTAJA TAPPOLINJALLA – kirja, jonka Raahen käräjäoikeus päättä 2004
takavarikoida ja kirja vedettiin pois kirjakaupoista. Vaasan hovioikeus myöhemmin kumosi kirjan
takavarikon, ja vahvisti Liisa Mariaporin syyllistyneen ”kunnianloukkaukseen”. >Oikeuden mukaan
Mariapori ei kyennyt osoittamaan väitettään verotarkastajien tahallisista virkarikoksista oikeaksi:
HS 26.4.2006< Saattaa olla, että 80% tarkastuskertomuksista ei ole virheellisiä? Mutta jos
hyväksytään, että täysin virheellisiä on 50% ja toinen puoli sisältää asiavirheitä ollaanko silloin
hyväksyttävällä tasolla?

Viikko 37. Uudet työpaikat pienyrityksiin - pienet yritykset luovat enemmän työpaikkoja kuin
suuret. Viikko 38. Konkurssisuma rakennusalalla - 1990 alkupuoliskolla pantiin vireille 209
rakennusliikkeen konkurssia. Alalla uskotaan vuoden loppuun mennessä karsiutuvan 300–400
rakennusliikettä. Viikko 44. Pörssin vaihto puolittuu, vaihto yli 50 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Finanssilaitoksen tappio nousee 1,6 miljardiin mk kun yrityksen osakepääoma on 1,35 miljardia
mk. Finanssilaitos on tarkoitus fuusioida SYP-konsernin holding – yhtiöön Unitakseen. Teollisuus
vastustaa jyrkästi energiaverotuksen korotusta jotka ovat -80 luvulla kolminkertaistuneet. Viikko
45. Säästöpankkiryhmä Suomen suurimmaksi valuuttaluotottajaksi ja noussut ohi KOP:n ja SYP:n
maamme suurimmaksi valuuttaluotottajaksi. OTC listan osakkeet laskeneet 99,6 pisteeseen mikä on
lähes 33 % alempi kuin vuoden alun taso. Pankit lopettavat lähivuosina lähes 1000 konttoria.
Viikko 46 SAK:n Viinaselle töitä eläketiedottajana, mittatilauksena tehdyn työpaikan ottaa Pentti
Viinanen vastaan 1991 alussa. (Rapamäen Ilkka ei saa töitä vaikka hänelle kelpaisi mikä tahansa, ei
tarvitsisi mittatilauksena tehdä) Ravintolat vaikeuksissa V.1990 menee konkurssiin yli 100
ravintolaa. Hgin seudulla 400 ravintolasta on myynnissä 100. Viikko 47. Synkät työllisyysluvut
pakottavat hallitusta tarkistamaan seuraavan vuoden (-91) budjettia 1 miljardilla mk. Valtiontakaus
ei myönnä uusia vientitakuita ja vienti kangertelee. Kritiikki finanssitavarataloja vastaan jatkuu ja
yritykset ryhtyvät suojautumaan pankkien hankkeita vastaan. Kaupan Keskus ja tukkuliikkeet
lupaavat kilpailuvirastolle, etteivät ne estä tavarantoimittajien suoraa laskutusta tai vaihtoehtoisten
laskutuskanavien käyttöä. Vähittäiskaupat voivat ostaa tuotteitaan myös suoraan toimittajilta.
Wärtsilän tilintarkastuksesta jyrkkä tuomio, puolueellisuudesta, huolimattomuudesta, ja
puutteellisuudesta. Viikko 49. Luottokunta karsii maksuhäiriöisiä, tavoitteena on 10 000 asiakkaan
karsiminen. Viikko 50. Lähdeveron tulosta ei kulunut useatakaan viikkoa kun Matti Louekosken
mielestä talletusten ja joukkovelkakirjalainojen 10 % lähdevero olisi säädettävä pysyväksi ja
laajennettava koskemaan myös muita pääomatuloja. Viikko 51. Konkurssien määrä kasvussa,
lokakuun loppuun mennessä -90 pantiin vireille 2849 konkurssia joka on neljännes enemmän kuin
edellisen vuoden vastaavana aikana. 1990 Rahamarkkinoilla oli tyypillistä valuutan virtaaminen
maahan, markan arvon vahvuus sekä pörssikurssien jyrkkä aleneminen. Perinteinen talletusten
kasvu pankeissa oli erittäin vähäistä, yleisön varsinainen talletusten kasvu eteni noin 5 %
vuosivauhtia. Tällaista inflaatiovauhtia hitaampaa talletustahtia ei ole ollut vuosikymmeniin.
Pankkien varainhankinnassa korostuikin markkinaehtoisuus, edelleen etenkin varainhankinta
ulkomailta oli vilkasta.
Vakuusarvojen laskiessa, osin romahtaessa, ryhtyivät pankit imuroimaan markkinoilta takaisin
antamiaan luottoja. Pankeilla oli kiire, kiire johti toimintatapoihin joita ei voi nimittää yhteiskunnan
kannalta rakentaviksi - kestäviksi. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden perintä johti kierteeseen. Perintä
tai ulosotto oli usein syy omaisuuden realisointiin sekä konkursseihin. Lisääntynyt
omaisuustarjonta, jota vararikot ruokkivat, kuin myös velallisten omatoimiset realisoinnit,
aiheuttivat markkinoilla runsasta omaisuustarjontaa, mikä johti vääjäämättä ylitarjonnan
vaikutuksesta - varallisuusarvojen laskuun. Taloudellinen lama johti tuotannon arvon laskuun sekä
hyvinvointivaltion rahoitusvaikeuksiin. Seuraavaksi suurtyöttömyyteen. Yrityksiä kaatui ja
kaadettiin urakkavauhdilla, talouselämämme päätöksentekijöillä oli kiire, kiire hankkia rahaa
kasvavaan budjettivajeeseen. Konkurssien kautta syntyi suurtyöttömyys sekä sosiaalipoliittinen
lama, valtioneuvostolla oli kiire, kiire suorittaa sosiaalipoliittisia leikkauksia.
Vuonna 1991 Pörssikurssien ja asuntojen hintojen lasku on jatkunut jo lähes kaksi vuotta.
”Kansantalouden ongelmat ovat erittäin vakavat; ne eivät ole suhdanneluonteisia, vaan myös
rakenteellisia”, lausuu VM 1991. Pääministeri Esko Ahon hallitus nimitettiin 26.4.1991. Ilmoitus
14.5, kansallisosakepankin valuuttatappiot ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 950 miljoonaa

mk. 31.7 Suomessa on ennätysmäärä työttömiä ja työttömyysaste ylitti 10 % ja valtion
työttömyysmenot kasvoivat yli 10 miljardin markan. 19.9 Suomen pankki otti SKOP:n haltuunsa.
Syksyllä nähtiin ennen kokemattoman suuria yönylikorkoja parhaimmillaan 60–80% tasoa.
Pitkäaikaistalletusten erääntyminen loi paniikkitunnelmaa pankeissa.
Ahon uusi hallitus, halusi jatkaa Demarien valitsemaa päättäväistä doktriinia - vahvasta valuutasta.
Norja hieman aiemmin ja Ruotsi 1991 olivat siirtyneet ECU kytkentään. Suomelle tuli kiire,
huolimatta vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta, haluttiin ”mennä pää pystyssä Eurooppaan”:
Gulberg.
Devalvaation olisi ollut tässä vaiheessa syytä, - mutta juuri pari vuotta aiemmin suoritettu
revalvointi olisi joutunut nyt outoon valoon jos devalvointiin olisi ryhdytty. Päätettiin antaa
talouden ”marinoitua”. ”Me yritimme kynsin hampain pitää kiinni kiinteästä kurssista”. Kullberg,
Kiander ja Vartia 1997: asiassa varsinaisena päätöksentekijänä toimi Presidentti Koivisto.
Teollisuuden keskusliiton puh.joht. vuorineuvos Casimir Ehrnrooth erosi toimestaan ja kirjoitti
Helsingin sanomiin artikkelin, jossa päätös tuomittiin: ”Ennustan, että tehty valuuttakurssipäätös
joudutaan muuttamaan ennen pitkään, eli silloin kun sen seuraukset tajutaan. Rohkenen toivoa
Suomen Pankin johtokunnan taholta moraalista rohkeutta kantaa vastuu myös silloin syntyvässä
tilanteessa”, Ehrnrooth 1991. Kansantalouden professori Jouko Paunio: ”tällä päätöksellä
vahvistettiin jyrkkä suhdannelaskun jatkuminen. Suomen taloudessa onkin mitä todennäköisimmin
syntymässä kestoltaan ja syvyydeltään vuosisadan pahin suhdannelama”.
Varsin pian kiihtyi valuuttapako ja (muutamaa kuukautta ECU päätöstä myöhemmin) marraskuun
14 päivänä 1991 Suomen Pankin ja valtioneuvoston taloustaiturit olivat pakotettuja devalvoimaan
”vahvan” markan. Markkaa ei jätetty kellumaan vaan Aho ja Kullberg sopivat devalvaatio
prosentiksi 14 %. Työttömyys kiihtyi edelleen ja samaan aikaan hallitus kieltäytyi kaikista
elvytystoimista. Varat käytettiin pankkitukeen. >Tiukkaa linjaa perusteltiin ”viisaalta”
talouspoliittiselta taholta seuraavasti: ”määrätietoinen ulkomaisen velkaantumisen pysäyttäminen
ilman, että olisi välillä annettu periksi paineille kotimaisen kysynnän lisäämiseen, on ollut
välttämätöntä:” Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 1993< Yksityisen kysynnän romahtaminen
oli myös selkeässä suhteessa korkeaan korkotasoon jota hoviväen toimesta ylläpidettiin 1989–1992
välisenä aikana.
Suomen pankissa todettiin SKOP:n tappiot vuonna 1991 olleen noin 7 miljardia mk. 6.8.91 Hallitus
julisti 8. kohdan talousohjelman jolla yritettiin rauhoittaa rahoitusmarkkinoita. Ohjelman mukaan,
markkaa ei devalvoida, ”yrityksiä tuettaisiin” ja julkisia menoja leikattaisiin. Oli kulunut kuukausi
edellisestä kun päätös markan kellutus aloitettiin 8.9.1992. Markka devalvoitui nopeasti noin 30 %
ja 7.6.1991 suoritetun ECUun kytkennän jälkeen 1.5 vuoden aikana Suomen markka devalvoitui –
93 alkuun mennessä vajaat 50 %. ”Ei kulunut aikaakaan kun yrityksiä tuettiin konkursseihin” ja
työttömyysluvut lähtivät hirveällä vauhdilla kasvuun. ”Työttömyyden nousu ja laman alku
aiheutettiin ensin tahallaan, mutta kävi niin kuin silloin tällöin käy kulotuksessa. Tarkoituksena oli
tiettävästi nostaa työttömyys 250.000 henkeen, mutta lama päästi ryöstäytymään valloilleen.”
(Soinivaara 1994.) Näin viisas kansliapäällikkö Pertti Sorsa vältti uhkaavan työvoimapulan.
Mihinkä mielenlaatuetiikkaan tukeutuu valtioneuvoston lausumat ja suoritetut päätökset. Mikä
tarkoitusperäetiikka kuvaava ”verbi” kuvaa parhaiten annettujen lausuntojen ja suoritettujen toimien
syvällisintä viisautta.
Taloudellinen lama sai ennenäkemättömät piirteet ”tsunamin” kun valtioneuvosto hyväksyi
pankeille myönnettävät pankkituet. Pankkien kirjaamien luottotappioiden katteeksi - valtio

verovaroin - rahoitti pankkien kirjaamia tappiota. Mitä nopeammin tappioita saatiin kirjattua, sitä
nopeammin valtio tilitti verovaroja pankeille - pankkitukena. Syntyi konkursseja, työttömyyttä
(räjähdysmäinen kasvu 20 prosenttiin työvoimasta), omaisuusarvojen lasku, sekä sosiaalipoliittisia
leikkauksia. Lopuksi - kaikkien omaisuusarvojen romahtaminen markan devalvoimisen myötä,
tämä yhdessä valuuttaluottoja ottaneille aiheutuneiden valuuttatappioiden kanssa olivat viimeiset
”naulat arkkuun”. Näin viimeiset ”velkaantuneet” yritykset saattohoidettiin vararikkoon. Täysin
edesvastuuttomalla politiikalla erehdytettiin yrittäjiä sekä pankkeja ulkomaisen luoton ottoon ja
markkinointiin. Reaalitilanteessa olisi vähintäänkin pitänyt jarruttaa luotonantoa sekä varoittaa sen
riskeistä. Kansa/veronmaksajat kärsivät ja maksavat tunareiden ”doktriinin”. Millä
silmänkääntötempulla valtioneuvosto käänsi katseet pois omasta kyvyttömyydestään?
Suomen markka oli Euroopan heikoin valuutta. Vuoden 1991 pakkodevalvaation jälkeen vuoden
1992 kellutuksen seurauksena markka devalvoitui yht. 40 prosenttia suhteessa Saksan markkaan ja
USA:n dollariin. Devalvoitumisen oli pelätty johtavan inflaation kiihtymiseen ja korkojen nousuun
entistä korkeammalle tasolle. Kellutuspäätöksen jälkeen ei kuitenkaan ollut enää mitään kiinteää
kurssia, jota olisi pitänyt puolustaa korkealla koroilla. Niinpä sekä lyhyet, että pitkät korot alenivat
jyrkästi, lyhyimmät korot muutamassa kuukaudessa noin 10 prosenttia. Inflaatio ei myöskään
vastoin uhkakuvia kiihtynyt, vaan jatkoi edelleen hidastumistaan. Tiukka pyrkimys torjua
devalvaatio sai aikaan kolme vuotta kestäneen korkokuurin, jota velkainen talous ei kestänyt.
Seurauksena olivat investointien ja kulutuksen romahdus, työttömyys, konkurssit ja kasvavat
luottotappiot. Prosessin pitkittäminen lisäsi kohtuuttomasti niiden velallisten taakkaa, jotka olivat
ottaneet lainaa. Valuuttakurssitappioita ei voinut välttää.
Miten valtioneuvoston, sekä hoviväen retoriikka orientoituu tarkoitusperäetiikan mukaiseen
muotoon? Vaikea on selittää, Kourin lausuma KOP:n ja SYP:n järjestelyissä ”tässä kaupassa kaikki
ovat voittajia” kun osakesäästäjien rahat haihtuvat markkinoiden virtuaalivirtaan ulkomaille, ja
veronmaksajat maksavat pankkitukien miljardit verovaroin. Maailmalle katosivat myös ”oligarkit”
vain Fryckmannin siteitä jäi Suomeen. Tästä hän onkin saanut kärsiä muidenkin pankkien
bulvaanien puolesta.
Mihin kaikki johti, sen jälkeen kun tunarit valtiojohdossamme vihdoin kykenivät näkemään
seuraukset tekemistään päätöksistä; alkoivat noitavainot - syyllisten nimeämiseen - etsiminen
kansan joukosta ja pian kokonaisten ammattiryhmien nimeämiseen syylliseksi. Syyllisiä on haettu
ja nimetty kaikkialta muualta kuin hoviväen keskuudesta. Eikö hoviväki osallistunut laman syiden
tehtailuun ja jalostamiseen? Hoviväki on parhaansa tehnyt, että on hyvin voinut. Kansa on
äänestänyt väärin. Se ansaitsee maksaa antamansa pankkitakaukset - ottamansa lainat, ja tietysti
valtiolle antamansa avoimen valtakirjan - verovaroilla maksetut pankkituet. Me veronmaksajat
maksamme pankeille - kahteen kertaan - ensin lainat ja sitten valtiolle pankeille myönnetyt
pankkituen. He eivät maksa - jotka elontiellä ovat sortuneet – ”hirttäytyneet” - ei ”hoviväki”.
Parhaat hoviväen osaajat pitivät suhteidensa ja taloutensa turvin huolta varallisuutensa
voimakkaasta kasvusta. Miten? – joku kysyy. Tiedän useita tapauksia, joissa luotonantajan
bulvaanit ostivat huutokaupoista tai muissa pakkorealisoinnin tilanteissa ”sikahalvalla” kiinteää
omaisuutta josta on syntynyt heille reaalitilanteessa miljoonaomaisuus. Kuinka helppoa olikaan
pankin esimiestasolla olevilla moguleilla ostaa jyvät akanoiden seasta - itse määräämällään hinnalla.
Moni kansalainen on menettänyt omaisuutensa - pelissä - joka jälkikäteen tarkasteltuna - ei kestä
minkäänlaista lähempää eettistä tai moraalista tarkastelua. Hoviväki tiivistää taitojaan ja yhdessä
olipologisten orgaanien kanssa tämä hallintoväki tiivistää yhteistyötä - hankkivat valtaa –
perimmäisenä tarkoituksena - voidakseen käyttää valtaa. Kohtuullisuus, objektiivisuus,
oikeudenmukaisuus, ovat hoviväen termejä hoviväkeä varten, kansalle osoitettuna se on retoriikkaa.
Kansalle on myönnetty perusoikeudet, mutta hoviväen tiivistämä yhteistyö falsifioi sekä sofistikoi -

perusoikeudet - ”Peppi Pitkätossun” synteettiseen maailmaan. Yhteisiä asioita ajavat sosialistit
mälläävät - ”juovat kahvia” - ja oikeamielisyys saa retoriikan siivittämät siivet, missä on harkinta ja
valvonta? Ei sitä hallintoväen tunaroimissa tapauksissa tarvita, sitä tarvitaan silloin kun kansalaisten
omaisuutta sosialisoidaan valtion piikkiin, silloin tarvitaan poliisia, ulosottomiestä ja
oikeusistuimen päätös. Näin toimii sosialismi - hoviväki - kansallissosialistiseen tapaan.
”Tyhmä” kansa on tottunut kovia kokemaan, oppinut nöyrtymään, kun hoviväki sitä nöyryyttää.
Kansa on "tietysti" valinnut päättäjät puolestaan päättämään, – mutta olemmeko antaneet mandaatin
kaikkeen, olemmeko antaneet avoimen vekselin. Tulisiko meidän uudelleen arvioida - minkälaiseen
hallintososialismiin kansalla on varaa? Raadollisessa maailmassa politiikkojen täytyy päästä ensin
vallan kahvaan pystyäkseen toteuttamaan omia ohjelmiaan. Ennen kaikkea poliitikkojen tavoite on
pysyä vallassa kerran valtaan päästyään. Vallan tavoittelu vaikuttaa järkevään taloudelliseen
päätöksentekoon. Olenkin usein todennut, että vallan vastavoima on korkea etiikka ja
moraalifilosofia. Sosialismiin edellinen puree ajan kanssa, kun retoriikan ymmärtäminen
kansalaisten keskuudessa lisääntyy.
Yhä SYK:lin vuonna 1990 laatiman, ja ”valtioneuvostolle osoittaman” kirjelmän sisällön
mukaisesti, verottaja kohtelee yrittäjiä – mielivaltaisesti - kuten -90 luvun alussa. Ne jotka olivat
saaneet yrityksensä myytyä - tai vielä olivat toiminnassa - ovat verottajan mielivallan kohteena. Yhä
tänäkin päivänä elämme yrittäjien keskuudessa tilanteessa jossa verolainsäädännön sisällön tulkinta
on arvaamaton, ennustamatonta, ja tarkastajien tarkastuskertomukset synteettisiä satuja. Ne kertovat
sadun maailmasta, aivan kuin Astrid Lindgren Peppi Pitkätossusta jonka kaikki tietävät olevan
synteettistä kuvausta sadun maailmasta. Verotarkastuskertomuksia kirjoittavat synteetikot eivät ole
satukirjailijoita siinä varsinaisessa merkityksessä johon heidät on palkattu. Synteesit kuin myös
sofistiikka on heidän työkalunsa johon sopivasti lisätään simultointia ja hyvälle kirjailijalle
ominiasta intuitiivista mielikuvitusta. Kaikki edellinen sopii myös hoviväkeen, he ikään kuin elävät
synteettisessä maailmassa jossa suoritettujen tekojen vastuu virheistä ei kohdistu tekijään. Hoviväen
laatimat lait eivät sanktio hoviväen virheitä, koska heitä - ei kukaan aseta vastuuseen hoviväen
tiiviistä joukkoa - (ei korppi korpin silmään iske tai sen lauluja laulat kenen leipää syöt). Ylilyönnit
hallinnossamme ovat yleisiä ja jokapäiväisiä. Ylilyönnit kohdistuvat kansalaisiin ja yrityksiin ilman
pientäkään pelkoa/ajatusta toimien aiheettomista seurauksista. Hoviväen toimia ei ole sanktioitu,
sanktioiminen voisi edellyttää viranomaisilta objektiiviperiaatteen huomioimista ja käsitteen
ymmärtäminen vaatisi eettistä suhtautumista uhria kohtaan joka on hoviväelle täysin vierasta.
VAIN HULLU PERUSTAA TYÖPAIKKOJA (Ilta sanomat A7 2.3.1998)... ”NÄIN ON koska
ilmapiiri valtionvarainministeriössä ja eduskunnassa on yhä 1950-luvun kateuden ja yrittäjävihan
läpitunkema. Kun alle 5 % istuvista kansanedustajista on tullut tehtäväänsä työstä jossa luodaan
maan vauraus. Yli 89 % tulee erilaisista verovaroin ylläpidettävistä ammateista. Kun yli 95 %
kansanedustajista on koko elämänsä tuudittautunut uskoon, ettei rahaa tarvitse tienata vaan se tulee
yhteiskunnasta, voimme ymmärtää, että yhteiskunta kieroutuu.
Verotarkastuksissa rikotaan Suomen hallitusmuodon 12 §:ää (verotuksessa ja muutoksenhaussa on
noudatettava oikeudenmukaisen ja hyvän hallinnon periaatetta) ja 16 § (ihmisillä on oltava
yrittämisen ja työnteon vapaus, ja verohallinnon on edistettävä työllisyyttä)… Verotarkastus
teloittaa mielivaltaisesti. Sillä on teloituskirveenään sekä ”ohituspykälä” että ”peitelty
”osingonjako” ilman todistamisvelvollisuutta. Ei merkitse mitään, vaikka yritys on hyväksytty
ennakkoverovelvolliseksi. Verotarkastus päättää silti omavaltaisesti, ettei yritys ole ”oikea” yritys
että yrittäjä leimataan ammatinharjoittajaksi jolle yrityksen kaikki tulot pannaan henkilökohtaisiksi
tuloiksi ja henkilöverotuksen alaisiksi. Yrittäjällä ei siinä ole mitään oikeusturvaa”… Presidentti
Matti Ahtisaari näkee selvästi. Valtiopäivien avajaisissa 4.2.1997 hän sanoi: ”Yrittäjät ovat

kokeneet veromenettelyssä epäoikeudenmukaisuutta. Annan kaiken tukeni epäkohtien
korjaamiseksi. Yrittäjien tulee voida saada verohallinnossa oikeudenmukainen kohtelu”. Kirjoittaa
Klaus Bremer IS s. A7 2.3.1998.
Olen edellä kertonut - kuinka verotus sai yrittäjien keskuudessa aikaan pelkoa omaisuuden
”sosialisoinnista”. Pelko johti kiihtyvällä tempolla syntyviin yrityskauppoihin, joiden avulla
yrittäjät pyrkivät suojaamaan omaisuuttaan (pelkäämältään) tulevalta kohtuuttomaksi nousevalta
verotukselta. Suomen Pankin sekä valtioneuvoston toimin avattiin ulkomaisen luotonoton ovet
selälleen, tilanteessa jossa suuret omaisuuserät vaihtoivat – velkavetoisesti - omistajaa. Suurienkin
varallisuuserien vaatima kaupan rahoitus kyettiin näin pankeissa järjestämään. Pankkien ulkomaisen
velan oton noustessa vastuuttoman suureksi - 100 miljardiin markkaan - ei pankit huolehtineet
luottojen terminoinneista mahdollisten valuuttamuutosten varalta. Iloisen kulutusjuhlan aikana
Suomen Pankki – Valtioneuvosto – kuin PTK ei kyseiseen (terminointi) puutteeseen reagoinut.
Pankkien nopeasti kehittynyt pitkäaikaistalletusten kasvu (yrityskauppojen synnyttämä mittava
pitkäaikaistalletuspääoma), loi edellytyksiä huomattavalle antolainauksen kehitykselle. Markkinat jotka olivat perinteisesti tottuneet niukan rahan aikaan, ajautuivat hurmostilaan. Rahan runsaus johti
osakekeinotteluun, jossa uskottiin kaikkien voittavan. Myös pankit sortuivat keskinäiseen valtataisteluun ja toinen toistaankin suurempiin kasiopeleihin/nurkanvaltauksiin. Kaiken perinteisen
reaaliomaisuuden arvonkehitys irtautui reaaliympäristön normaalista kehitysvauhdista. Liikkeellä
olleen rahan määrän nopea kasvu johti kysynnän kasvaessa varallisuusarvojen nopeaan
arvonnousuun sekä kiinteän omaisuuden vakuusarvojen kasvuun, tämä oli suorassa
vuorovaikutuksessa luotonannon kanssa, mikä taas johti markkinoiden kuin myös kansantalouden
ylikuumenemiseen.
Tuire Santamäki – Vuori lausui osuvasti: ”Ylivelkaantumiseen yhdistyvä deflaatio johtaa yritysten
voittojen supistumiseen, tuotannon ja työllisyyden vähenemiseen sekä vararikkoihin. Deflaatio
ruokkii itseään, kun reaalinen korkotaso nousee ja – mikä paradoksaalista – velkojen reaaliarvot
voivat velan takaisinmaksusta huolimatta jopa kasvaa. Voimakas deflaatio ravisuttaa koko
pankkijärjestelmää, ja jos velkaantuminen vaikuttaa talouskehitykseen voimakkaammin kuin
avoimen sektorin hintakilpailukyvyn palautuminen ajautuu talous entistä suurempiin vaikeuksiin.”
(Santamäki – Vuori 1991)
NIIN LOPPUI KULUTUSJUHLA (kirjoittaa kirjassaan Rolf Kullberg syksyllä 1996) Tästä
kirjasta saa myös Presidentti Mauno Koivisto kynälleen aihetta (Hgin sanomat 11.10.1996)
”Kauhistelin rahan tuloa maahan” ”Mitä tulee vastuuseen siitä talouden ylikuumenemisesta, jota
maahan tulviva runsas raha aiheutti, ja sitä seuranneesta vaikeasta taloudellisesta taantumasta, on
vastuu tietysti yhteisesti kaikilla niillä, jotka kehitykseen ovat vaikuttaneet tai olisivat voineet
vaikuttaa. Olen ilmoittautunut syyllisten joukkoon. Olen kertonut, miten esitin pääministeri Harri
Holkerille epäilyni siitä, että Suomen Pankin linja ei kestäisi. Sanoin, etten pidä sitä mahdottomana,
mutta onnistumista epätodennäköisenä. Tiedustelin, toimiiko nyt finanssipolitiikka tarpeeksi
tiukasti ja Holkeri vastasi: täytyy toimia. Kun olin 14. marraskuuta 1991 Suomen pankissa alkoi
tapahtua: menossa oli voimakas valuutan ulosvirtaus… Kullberg muistaa väärin, että minä olisin
kallistunut devalvaation kannalle, minä suosittelin kelluttamista… Pelko markan voimakkaasta
putoamisesta siinä tapauksessa, että tukitoimiin ei ryhdyttäisi, voi rakentua vain vakaumukseen
siitä, että vakaa markka olikin runsaasti yliarvostettu.”
Onnettomat tunarit valtioneuvostossa ja toisaalla Suomen pankissa kiistelivät siitä kuka sanoo
viimeisen sanan valuuttapolitiikasta. Kyse ei ollut siitä, kuka kantaa vastuun valuuttapolitiikan
virheistä. Presidentti Koivisto lausuu: ”Ensin luulin, että Suomen pankissa esiintynyt
terminologinen sekavuus johtui huolimattomuudesta, mutta nyt asia näyttäytyi toisessa valossa:

sekä Ahti karjalainen että Rolf Kullbergin aikana Suomen Pankki pyrki tietoisesti anastamaan
itsellensä valuuttakurssipoliittista, nimenomaan poliittista valtaa.” Asiasta jatkaen: ”Myös
valtioneuvoston määrittelemien vaihtelurajojen laajuutta voitaisiin tarkastella uudella tavalla, jos
kysymys olisi markkinavoimien mukaan päästämisestä eikä pyrkimystä siirtää valtaa
valtioneuvostolta Suomen Pankille”. Näin Presidentti Mauno Koivisto, HS, B10, 11.10.1996.
Olen viitannut edellä muutamissa kohdin Suomen akatemian rahoittamasta 1990 luvun lamaa
selvittelevästä 24 miljoonaa markan tutkimusohjelmasta. 11.3.1998 s.6 Kauppalehdessä otsikon:
TALOUSTUTKIJAT OVAT ALIEDUSTETTUINA LAMAPROJEKTISSA, Professori Paavo
Okko lausuu: ”Olisin toivonut, että taloustieteilijöiltä olisi tullut enemmän hankkeita jotka
paneutuvat laman syihin ja syntyprosesseihin”… Okko muistuttaa, ”ettei lama ollut vain
taloudellinen, vaan myös laajasti yhteiskunnallinen katastrofi”.
>Kuten olen kertonut, kysyin valtionvarainministeriltä 1994, onko laman kausaalisia tekijöitä
tutkittu ja onko Suomen akatemia käynnistänyt tutkimuksia aiheesta. "Ei" oli vastaus, YR<
Kestävä varallisuus ei synny keskinäistä kauppaa tekemällä – lainavaroin. Kauppa – keinottelu - ei
synnytä todellista jalostusarvoa. Kuinka pankissa arvioitiin maksettavaksi takaisin
markkinavoimille annetut suuret luotot? Kuinka keskinäinen osakeinottelu voi synnyttää sen
pääoman (tulon/jalostusarvon) jolla kyseisten megaluottojen korot ajateltiin maksaa. Yksin
ulkomailta otetun yli 100 miljardin markan korot nousivat tuohonkin aikaan, laskutavasta riippuen,
5000 - 7000 miljoonaan markkaan vuodessa. Mikä oli yrityskauppojen tai osakekeinottelun osuus
tästä luottokakusta. Pankkien pitkäaikaistalletukset (ottolainaus) nousivat varovaisesti arvioituna yli
100 miljardiin. Kyseessä oli "tuottamatonta" rahaa, joka pääsääntöisesti oli syntynyt
yrityskaupoista, joissa myyjien (entisten omistajien) tieto-taito varsin usein oli sopimuksin lukittu
kilpailusääntöpykälien johdosta kassakaappiin. Pankkien pitkäaikaistalletusten markkinointi
luottomarkkinoille oli agressiivista ja kaiken kaikkiaan vastoin järkevää luotonantoharkintaa. Oli
kiire luotottaa, kiire löytää ostokohteita/yrityksiä ym.. Tällä sinetöitiin yrittäjien siirtyminen mm.
eläkkeelle. Mikä ylläpiti myytyjen yritysten tieto-taitoa? ja liiketoimintaperinnettä? joka yrittäjien
mukana oli siirtynyt pois yrityksistä. Tieto-taito ei kasva pörssisaleissa - ei todellakaan, tai
kasinopelureiden pankkitileillä, se syntyy yrittäjän vuosikymmeniä jatkuneen uupumattoman
työskentelyn tuloksena. Se syntyy uupumattomasta työstä, jonka suomalainen virkamies, verottaja,
hoviväki palkitsee yrittäjien lainsuojattomuudella: ”ei ole lainsuojan tarvetta” toteaa Hallinto-oikeus
(pos.9.)
Kohtuuttomaksi kasvanut luotonanto-otto, varallisuusarvojen laskiessa, johti ennekokemattomaan
rekyyliin, johon yhteiskunta ei varautunut, eikä valtakoneisto osaamattomuudestaan kyennyt
tekemään oikeita ratkaisuja. Markkinoiden reaaliolosuhteet pakottivat päätöksentekijät ratkaisuihin
jotka osoittautuivat yhtä hallitsemattomiksi kuin hullun hevosen juoksu. Hallintovallan - vallan
käyttö oli sairastunut mielettömyyden tilaan. Kellutus olisi tässä ajassa pelastanut paljon, Ahon
hallitus halusi käyttää valtaa ja määräsi devalvointiprosentiksi 14 % joka johti yhä jatkuvaan
valuuttapakoon. Kun hallintovalta näissä olosuhteissa pyrki osoittamaan valtaa, voidakseen käyttää
valtaa, se kulki eteenpäin kuin ”sokea Kreeta” jota tunarit - kädestä pitäen kuljettivat
idioottimaisista päätöksistä toiseen. Markkinoiden toimivuutta ”paransi” valtioneuvosto korkealla
rakentamisverolla, sekä valtionhallinnon määräämillä rajoituksilla valtion hankkeissa, investointi
ym. lisäveroilla ym. lamaa tukevilla toimilla. Hullun hevosen viisaudessaan valtioneuvoston
hoviväki tuki pankkeja, kun olisi pitänyt tukea markkinoita. Täysin idioottimaista antaa
veronmaksajien varoja - ohi veronmaksajien - pankeille - samalla hyväksymällä yritysten
massamittasuhteisiin kohonneet konkurssit, ja suunnattoman työttömyyden kasvun kiihtyvällä
vuorovaikutuksella konkurssien rinnalla. Pankkien suurten pitkäaikaistalletusten lähestyessä

eräpäiväänsä 1990 (varsinkin 1991 syksyllä) nousivat yön yli korot ”pilviin”. 60 jopa 80 prosenttiin.
Pankit olivat tosipaikan edessä ja kykenivät neuvottelemaan jatkoa pitkäaikaistalletuksille joiden
uusi eräpäivä valtaosaltaan siirtyi seuraavan vuoden 1992 loppuun ja devalvaation jälkeiseen
aikaan.
Kun laman seurauksiin muutosta vaativien - ei yksi velkaantuneiden - vaan myös korkeampaa
eettistä oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavien kansalaisten ja järjestöjen vaatimukset ylittivät
riittävän äänikynnyksen. Ryhtyi eduskunta, valtionvarainministeriötä ja hallitus toimiin joiden
järjellisyys ai ylittänyt laman aikaisten toimien tasoa. Velallisten velkakirjat ja luotot myytiin
ulkomaalaisille pelureille ja spekulanteille joita valtioneuvosto arvosti sijoittajiksi/pankkiireiksi.
Suomalaisten maksamattomat luotot ja velkakirjat myytiin 5 % hinnasta niiden jäljellä olevasta
luottomäärästä mitä koko luottokanta edusti. Kuten aikaisemminkin Hullun hevosen viisaudessaan
valtioneuvoston hoviväki tuki jälleen pankkeja nyt ulkomaalaisia pankkeja, kun olisi pitänyt tukea
suomalaisia velallisia. Täysin idioottimaista antaa veronmaksajien varoja - ohi veronmaksajien ulkomaisille spekulanteille. Mikä järkisyy ei mahdollistanut tarjota luoton pois maksua 5% hintaan
itse kullekin suomalaisille velallisille? Kaiken lisäksi valtioneuvosto saamastaan 600.000 milj.
markan hinnasta - yhteensä 12 miljardin velkakirjapaketista, on maksanut osan kauppahintaa
takaisin samoille ulkomaalaisille spekulanteille. on Naurussa piteleminen kun pohtii mitä kaikkea
on saanut aikaan sosiaalidemokraattien vetämä valtioneuvosto. Nämä toimet olivat Lipposen
hallitusten näkyvämmät taloustoimet joiden sisällön näkee sokea Kreetakin mutta ei ymmärrä hullu
hevonen
Verotuksesta ...
Verotus on hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon ja kehityksen kulmakiviä. Verotus ei ole pallo, jolla
leikitään poliittista ”lentopalloa”, vaikka näin Suomessa tehdäänkin. Verotuksen ja verolakien tulisi
olla yksimitallisia, ennustettavia sekä objektiivisia. Kuitenkin yhä päivittäin saamme lukea
verotuksen ennustamattomuudesta, kuin myös mielivaltaisuudesta. Hallintovalta ”hoviväen”
ambitioiden luomia verolakeja voisi kuvata markkinatalouden konvenansseihin verrattaessa,
mielettömiksi. Muutama silmiinpistävä esimerkki: Yrityselämässä elää vahva konvenanssi, että
suurasiakkaalle annetaan tarjouksia joiden hinta sekä toimitusedut ovat pienasiakasta huomattavasti
edullisemmat. Tämä menettely on varsin globaalia, sen kokee kaikilla markkinoilla, kaikilla
tasoilla. Ostat enemmän - maksat vähemmän, on hyvin ymmärrettävää. Entä verotuksessa, kun
verovelvollinen maksaa tuloistaan esim. 50 % veroa hänelle todetaan, että jos tienaat seuraavana
verovuonna enemmän, niin verotamme sinua 60 %. Eli kun nyt maksoit veroa valtiolla 1 miljoonan
tuloista 500.000, niin ensi vuonna, jos tienaat 1.200.000 maksat veroja 720.000. Esimerkki on
hypoteettinen, mutta sen sisältö kertoo yhteiskuntamme verotuksen doktriinista. Se kertoo
sosialismista joka ajaa hyvät veronmaksajat maanpakoon kuten on tunnusomaista mm. hyvin
ansaitsevien urheilijoiden keskuudessa. Ruotsissa kaikkein rikkaimmat ja suurituloisimmat yrittäjät
ovat pitkään asuneet ulkomailla. Muuttovirta ei ole loppumassa. Mitä toisaltaan kertoo sakotus
käytäntö; - hypoteesi: jos 40 km ylinopeutta - varastetulla ajoneuvolla - ajanut henkilö saa sakkoa
350 euroa (jonka hän suorittaa saamallaan sosiaalituella), verrattuna toisaalla samaa nopeutta
ajanutta ja suuria veroja maksanut yhteiskunnan peruspilareita rakentanut yrittäjä, maksaa hän
samasta ylinopeudesta sakkoa omakotitalon hinnat. Esim. Toivo Sukari ”arvioitu sakko 180.000
euroa” ja Jussi Salonoja 170.000 euroa (Ruotsissa hän olisi selvinnyt 210 euron sakolla)
Mistä tässä on kysymys, ei yksin sosialismista vaan yhteiskunnan hoviväen luomasta doktriinista
jolla rangaistaan ansioituneita kansalaisia. Toteutuuko esimerkin rankaisussa kansalaisten
yhdenvertaisuus, riippumattomuus, oikeudenmukaisuus ja toteutuuko objektiivisuus? EI.
Liikenteenvalvontaan (poliisille) on päässyt syntymään optatiivinen toive tavoittaa varakkaita

autoilijoita ylinopeuden ajamisesta. Mikään hoviväen selitys - metafora – ei kykene perustelemaan
kyseistä käytäntöä. Kyseessä on feodaalinen hoviväen ylläpitämä inkvisitorinen doktriini
kansalaisten nöyryyttämiseksi, joka pitkällä aikavälillä maksaa yhteiskunnallemme enemmän kuin
tuottaa. Näin on laita myös rankaisevalla verotuksella joka toimii vastoin markkinalakeja.
Verotuksen tulee nauttia luottamusta, syntyä hyveestä. Verotuksen tulee perustua kestäviin eettisiin
ja moraalifilosofian periaatteisiin. Mitä tullee sanoa verotuksesta, joka pakottaa ihmisen istumaan
auton ”takapenkillä” (kovalla alle 5 cm paksulla levyllä) jonka selkä tuki on kova ja pystysuora.
Verotuksen ansioihin kuuluu, että kyseinen hirvitys on vaadittu laittamaan paketti/kuorma autoihin,
mikäli halutaan kuljettaa useampia henkilöitä kuin etupenkille mahtuu. Olen ihmetellyt kuinka
kyseinen laki pääsi ohi Kepun ilman, että kepulit on vaatinut penkin valmistettavaksi 5 cm
paksuisesta koivulaudasta. Verotus jonka tulisi palvella meitä, on usein syntynyt juonimisen ja
kavaluuden syvistä syövereistä. Se aiheuttaa meille myös jokapäiväistä arkielämän harmia ja
toivottomuutta, sen sijaan, että verotuksesta olisi ihmisten, yritysten, ja yhteiskunnan
vuorovaikutuksessa syntynyt hyveen ansioitunut ilmentymä.
Poliittiset sosialistit joiden kärkeä edustaa SDP:n ja SAK:n vahvat orgaanit eivät ole koskaan
tuottaneet mitään, heidän taloutensa perustuu kuluttamiseen. Heidän kulutuksensa rahoittamiseen
tarvitaan sosialismia sekä siihen liittyvää inkvisitorista lainsäädäntöä jota viimeisen 15 vuoden
aikana on kehittänyt Johannes Koskinen suuntaan, joka on purkanut yksityisoikeudellisen oikeuden
omaan omaisuuteen. (viittaan edellisessä mm. samaistamiseen ym, mielivaltaisiin ulosottooikeuksiin) Mainittujen orgaanien pelissä on unohtunut objektiivisuus sekä etiikan ja
moraalifilosofian hyveet. Näiden pelureiden peräänkuuluttama retoriikka hokee
oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, joka ei koskaan ole yltänyt objektiivisuuteen ja toisaalta
työttömiin tai vähäosaisiin. Saimme kokea ennustamattomien veropäätösten seuraamusten
tuloksista tyrmäävästi -90 luvun alkuvuosina. Jälkitautia joudumme kokemaan pitkään - seuraavaan
sukupolveen. Se jatkuu tulevaisuudessa erilaisien silmänkääntötemppujen viitekehyksissä. Niin
kauan kun annamme sosialistien ohjata valtiolaivaamme emme kykene erottamaan oikeaa väärästä.
Hoviväki suuntasi katseensa seurauksiin, - suuntaamalla syytöksiä seurauksien uhreihin - ja näin
kääntämällä kansan katseet pois todellisista syyllisistä ja aiheuttajista.
Olkaamme toisillemme sosiaalisia ja tarpeen tullen solidaarisia. Muistakaamme, että sosialismi ei
tarkoita sosiaalisuutta. Siitä meillä on esimerkkejä mm. DDR sekä naapurimme Venäjä. Ymmärrän,
että presidentti Mauno Koivisto ja Tarja Halonen ovat sosialisteja, kuten hän usein muistaa mainita.
Tiedän, että hän on entinen SAK juristi ja SDP:n sosialisti, niin on Johannes Koskinenkin SAK:n
entinen juristi ja SDP:n sosialisti. SAK:n/ SDP:n riveistä haki vauhtinsa myös Sorsa jne. Sosialismi
ei kuulu markkinatalouteen. Sosiaalisuus, solidaarisuus etiikka ja moraalifilosofian hyveet kuuluvat.
Näiden edellä mainittujen SAK:n juristien ja sosialistien aikana on omaisuuden suoja purettu tavalla
jota kansalaisten keskuudessa todellakaan voida ymmärtää. Virkamiestaholla toimivat virkamiehet
ovat onnistuneet tiivistämään taitojaan sekä (Valtionvarainministeriön työryhmämuistiossa 1/99 ja
sen jatko-osien kanssa - tavoitellulla tavalla) valtaansa niin, että samoissa käsissä on
toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta sekä tuomiovalta, olen kokenut, että myös mielivalta. Ja kaiken
tämän yllä leijuu presidentinvalta. Nyt ulosmitataan omaisuus niiltä jotka eivät 1990 luvun
vaihteessa osallistuneet takamaan tai lainaamaan. Enää ei tarvita näyttöä siitä onko osallistunut
luotonottoon. Riittää, että olet jossain tekemisissä entisen velallisen kanssa (viittaan mm.
samaistamiseen, toimialateoriaan sekä päätöksentekovaltaan joita termejä uusissa perintä
menetelmissä käytetään), tämän ovat lukuisat kansalaiset (myös -90 luvun alun pankkien
hallituksien jäsenet) joutuneet kokemaan ja lukuisat tulevat kokemaan, kiitos Johannes Koskisen
ym. sosialistien - vallan tiivistämän oikeussopin/doktriinin. Tästä enemmän tuonnempana,
tapauksissa Matiaksen vesiskootteri ja Marjan kesäpaikka: Pos. 33 ja34

Olen itse aina pitänyt konvenanssina, että rikkaan naapurissa on mukava asua. Tästä on lukuisia
esimerkkejä, mm. varakkaiden yksityiskansalaisten rakentamista kulttuurikeskuksista joiden
ansiosta yhteiskunta – sen nuoriso voi kehittää itseään. Esimerkkinä on syytä mainita
Ahvenanmaalainen Anders Wiklöf joka on huomattavasti sijoittanut nuorten urheiluun, kulttuuriin
ja taiteeseen, joka näkyy ympäristön hyvinvoinnissa. Yksityinen varakkuus säteilee hyvinvointia
koko yhteiskuntaa. Me saamme kokea sitä ainoastaan markkinoiden kautta. Yhteiskunta ei tue meitä
yksilötasolla - me maksamme saamastamme tuesta. Ainoastaan ympäristössämme vaikuttava ja
korkeaa eettistä ja moraalista elintapaa arvostava sivistyneistö voi ylläpitää objektiivia kehitystä,
kulttuuria, sekä positiivista elämänkatsomusta. Tästä myös me yhteiskuntamme lainsuojattomat
uhrit saamme ammentaa elinvoimaa.
Kun yhteiskunnan valtakoneisto ja kansalle vastuussa olevan eduskunnan/valtioneuvoston olisi
tullut astua esiin, ja huomioida korkea eettinen ja moraalifilosofian prinsiipit sekä ideat, se ryhtyi
syyttämään markkinoita. Markkina tai markkinat ei ole teonkuvausta kertova verbi. Teonkuvausta
kertova verbi puuttui hoviväen syytöksistä. Hoviväki ”ansioituneesti” tarrautui retoriikkaan – ja me
veronmaksajat tartumme verbiin - teemme työtä, maksamme veromme, maksamme tunarien kulut.
Toisaalla hoviväki - istuu hullun hevosen kyydissä, sokea Kreetta ohjaksissa, ja juo kahvia.

