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Miksi nostaa Björn Wahlroos 
esiin näilläkin sivuilla? Perus-
teluksi sopinee, että tuskin ku-
kaan muu tässä maassa on puo-
lustanut arvoja ja esittänyt nä-
kemyksiä, jotka ovat yhtä selväs-
ti vastoin tässä lehdessä yleensä 
kirjoittavien suhtautumista hy-
vinvointivaltioon ja sosiaalitur-
vaan. On hyvä tietää jotain vi-
hollisestaan. 

Wahlroos kertoo, että hänen 
ajatteluunsa ovat lähtemättö-
mästi vaikuttaneet venäjänjuu-
talaisen Alisa Zinovjevna Ro-
zenbaumin eli kommunismia 
kiivaasti vihaavan, 1920-luvul-
la USA:han muuttaneen Ayn 
Randin pohdinnat. Randin 
kyökkifilosofia ei kestä vakavaa 
tarkastelua, mutta hänen nä-
kemyksensä valioyksilöiden ja 
rahvaan vastakkaisuudesta, hy-
vinvointivaltion ja epäitsekkyy-
den turmiollisuudesta ja oman 
edun tavoittelun siunauksel-
lisuudesta ovat saaneet kaiku-
pohjaa monissa muissakin kuin 
Wahlroosissa.

Jonkin aikaa sitten tiivis-
tin oman näkemykseni Björn 
Wahlroosista: hän on älykäs, 
ahne, röyhkeä, turhamainen. 
Oli kiinnostavaa lukea Tuomo 
Pietiläisen ja hänen nuoren tut-
kijaryhmänsä tutkivaan journa-
lismiin perustuva teos Wahlroo-
sin elämästä (Wahlroo$. Epävi-
rallinen elämäkerta, Into, 2013) 
ja katsoa, missä määrin se tuo li-
säpiirteitä henkilökuvaan ja on-
ko minun syytä muuttaa näke-
mystäni.

Tutkimusmenetelmästä joh-
tuen kuva ei tietenkään ole kat-
tava. Intiimisfääri jää pikaisten 
välähdysten varaan: toimivaa ja 

harmonista perhe-elämää, tyt-
tärensä tukkaa silittävä isä. Pit-
kään jännitteinen suhde omaan 
isään, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön legendaariseen ja öyk-
kärimäiseen Bror Wahlroosiin, 
Bunttaan, saa hieman valaistus-
ta, mutta monia kysymyksiä jää 
avoimeksi. Wahlroosin elämän-
tapaa pitää koossa itsekuri: al-
koholi ei ole ollut ongelma, 
mistään skandaaleista tai sikai-
luista ei näy merkkiäkään. Lu-
kuisat haastatellut ovat korosta-
neet Wahlroosin charmia, kes-
kustelutaitoa ja lukeneisuutta. 
Millaisia kirjoja hän on luke-
nut? Tuskin romaaneja, niihin 
hänellä ei liene riittänyt aikaa.

Harmillisempi puute kirjassa 
on, että Wahlroos jää irralliseksi 
hahmoksi. Häntä ei ole tarkas-
teltu yhteydessä aikaansa, suo-
malaiseen yhteiskuntaan ja sen 
muuttumiseen. Sen leimallinen 
piirre on ollut vaurastuminen ja 
pyrkimys sosiaaliseen nousuun.  
Wahlroosia voi pitää tästä ää-
rimmäisenä esimerkkinä. 

Näkökulman laajentami-
nen avaisi paralleeleja. Wahl-
roos oli varhainen, kenties en-
simmäinen takinkääntäjä hylä-
tessään vuonna 1973 nuoruu-
tensa stalinistiset opit. Sittem-
min tuli monia muitakin. Ja 
vallantäyteisinä Sampo-vuosi-
na Wahlroosin isältä peritty ta-
pa johtaa, jossa toistuvat rai-
vonpuuskat, kiroilu ja uhkai-
lu, alaisten haukkuminen ja 
nöyryyttäminen, tuo etsimät-
tä mieleen perinteisen suoma-
laisen management-by-perkele-
tyylin. Ehkä patruunat kohteli-
vat alaisiaan hieman ihmismäi-
semmin, Wahlroosille palkolli-
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set ovat kauppatavaraa, jota hal-
litaan rahalla ja pelolla.

Björn Wahlroos on toimin-
nan mies, ja tämän puolen ku-
vaaminen on kirjan painopiste. 
Häntä on myös verrattu venä-
läisiin uusrikkaisiin. Jo nuore-
na hän ilmoitti haluavansa ol-
la isona rikas. Siinä hän on mo-
nien avujensa ansiosta onnistu-
nut. Sosiaalisesta elämästä kaik-
ki turha on siirretty sivuun, tut-
tavuuksien ja ystävien valinta 
muutamaa vanhaa ystävää lu-
kuun ottamatta on useimmin 
perustunut hyötyyn. Kun tut-
tavat eivät enää palvelleet Wahl-
roosin tarkoituksia, kutsut ta-
paamisiin lakkasivat, kertovat 
haastatellut. 

Kun Yhdyspankki alkoi puh-
distaa imagoaan ja antoi liian 
puheliaalle Wahlroosille potkut, 
tämä uppoutui syvälle kasino-
talouteen, käsikassarana inves-
tointipankki Mandatum ja tu-
kena Hankenin vuosina hanki-
tut opit. Seurasi lukijaa hengäs-
tyttävä toisiaan seuraavien yri-
tysjärjestelyjen, liittoutumisten 
ja henkilöristiriitojen, ostojen ja 
myyntien, juonittelujen ja sota-
juonien, fuusioiden ja valtaus-
ten vyyhti. Se kulminoitui Sam-
po-konsernin omistamiseen ja 
johtamiseen ja laajeni Ruotsiin 
Nordea-pankin valtaamisella. 
Wahlroos on nyt Nordean suu-
rin omistaja ja tämän Pohjois-
maiden suurimman pankin hal-
lituksen puheenjohtaja. 

Tulevaisuutta emme tiedä. 
Haluaako Wahlroos olla mie-
luummin ”suurin vonkale pik-
kulammessa kuin pikkusintti 
syvemmissä vesissä”? Se riippuu 
tietenkin otollisten tilanteiden 
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avautumisesta. Joitakin viitteitä 
laajentumishaluista on, mutta 
nousu finanssikapitalistien ras-
kaaseen sarjaan on vielä etäällä. 
Eurooppalaiset talouslehdet ei-
vät ole Wahlroosia toistaiseksi 
noteeranneet.

”Aurinkoa tarkempi omas-
ta maineestaan”, Wahlroosista 
on sanottu. Media on kohdel-
lut häntä myötäkarvaan. Sosi-
aalinen verkosto ulottuu laajal-
le, vaikutusvallan lonkerot pit-
källe. Esiintyjänä hän on kiitet-
ty ja arvostettu. Hän on saanut 
vapaasti esittää näkemyksiään, 
kärjekkäitäkin lausuntoja.

Joensuun kartanon kalliiksi 
tullut kunnostaminen parin sa-
dan vuoden takaiseen, entisen 
omistajan Gustaf Mauritz Arm-
feltin ajan kuntoon oli eittämät-
tä kulttuuriteko. Olihan siihen 
varaa. Siitä Wahlroos on saanut 
Matti Klingenkin kehut ja kii-
tokset. Klingeä ja Wahlroosia 
yhdistävät myös tarkkaan vali-
tut ja viimeisen päälle huolitel-
lut asut. Laajasydämiseksi me-
senaatiksi Wahlroos ei ole osoit-
tautunut, ja kaikenlaiseen hy-
väntekeväisyyteen hän suhtau-

tuu ambivalentisti.
Mutta myös turhamaisuuden 

juonne paistaa punaisissa hou-
suissa tiluksillaan saapastelevas-
ta ja fasaanijahteja järjestävästä 
kartanonherrasta. Metsästysret-
ket liittävät Wahlroosin euroop-
palaisen aateliston perinteisiin 
harrastuksiin. Kontaktien ja 
tuttavuuksien hakua ei ole mää-
rännyt pelkästään niiden tuot-
tama hyöty, vaan myös niiden 
näyttävyys. Wahlroos on mää-
rätietoisesti hakeutunut aatelis-
piireihin, ja Ruotsin kuningas-
parin saapuminen tupaantuliai-
siin oli korea sulka hänen hat-
tuunsa. Gustaf Mauritz Armfelt 
on ollut esikuvana; tosin Wahl-
roos itsekin myöntää, että tämä 
”vie kyllä selkeästi voiton”. Stig 
Ramelin hieno elämäkerta piir-
tää kuvan Armfeltista, joka liik-
kui sulavasti Euroopan johta-
vissa kuninkaallisissa hoveissa, 
sai kuolemantuomion, ajettiin 
maanpakoon ja kasvoi Aleksan-
teri I:n neuvonantajana valtio-
mieheksi, joka loi Suomen au-
tonomisen aseman perustan. 
Armfeltin rinnalla Wahlroos on 
provinsiaalinen nousukas.

Turhamaisuus lienee kuiten-
kin liian pinnallinen luonneh-
dinta Wahlroosista. Ehkä psy-
kiatrian sanastosta löytyisi nar-
sismin sukuisia termejä kuvaa-
maan joitakin hänen luonteen-
piirteitään. Ehkä Wahlroos ha-
luaa ennen muuta tulla otetuksi 
vakavasti. Kyltymättömän toi-
minnanhalun taustalla on nä-
kynyt noloutta isä-Buntan suh-
teen, ja siellä voi epäillä olevan 
kätkettyä nousukkaan alem-
muudentuntoa. Kenties Wahl-
roosia joskus harmittaa, että 
Suomessa ei enää raha-aatelille 
myönnetä oikeita aatelisarvoja?

Suomen ja Ruotsinkin talous-
historiaan Wahlroos joka tapa-
uksessa jää. Millaiselta hän tulee 
näyttämään jälkimaailman sil-
missä? Se riippuu tietenkin sii-
tä, miten surkean lopun finans-
sipääoman nyt hallitsema maa-
ilmanjärjestys saa. Mutta tus-
kin erehdyn olettaessani, että 
Wahlroosin hahmo tulee vielä 
askarruttamaan ja inspiroimaan 
monia kirjoittajia ja taiteilijoi-
ta. Siinä määrin vivahteikas ja 
poikkeuksellinen se on.

Vertikaaliset ja horisontaaliset sukupolvet
MATTI VIRTANEN

Antti Häkkinen & Anne 
Puuronen & Mikko Salasuo & 
Anni Ojajärvi  
Sosiaalinen albumi 
Elämäntavat sukupolvien 
murroksessa 
Nuorisotutkimusverkosto, 
2013

Kirja on syntynyt osana Suo-
men Akatemian rahoittamaa 
hanketta, jossa tutkitaan ter-
veyteen liittyvien elämänta-
pojen muutoksia sukupolvien 
saatossa, pitkällä katseella. La-
jityyppinsä (usean kirjoittajan 
artikkelikokoelma) tapaan kirja 

on hieman epätasainen – mut-
ta tutkimusotteensa ja tulosten-
sa osalta se on todella kiehtova 
ja lupaava. Nostaisin siitä esiin 
kolme keskeisintä piirrettä: kir-
jan tapa ymmärtää suku, elä-
mänkulkuanalyysi sukujen tut-
kimuksen kehikkona sekä suo-


