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Yleisradion taloustoimittajan 
Seppo Konttisen kirjan Salainen 
pankkituki. Kuinka velallista kyy-
kytettiin lukemisesta tulee epä-
todellinen olo. Alkaa ymmär-
tää, miksi osa suomalaista eliit-
tiä on tuominnut naapurimaan 
hallinnon ja poliittisen johdon, 
kun sen väitetään teljenneen ka-
pitalismin syvimmän olemuk-
sen hetkessä omaksuneen Mihail 
Borisovitš Hodorkovskin talous-
rikoksista kahdeksaksi vuodeksi 
vankeuteen.

Suomessa vastaavaa ei tapah-
du. Täällä nälkäänsä varastavat 
saavat kovempia ehdottomia 
vankeustuomioita kuin suun-
nitelmalliseen veropetokseen 
tai pörssikurssin vedättämiseen 
syyllistyneet. Pahimmassa tapa-
uksessa kiireinen syyttäjälaitos, 
joka tutkii pääministerin itsensä 
aiheuttamien, mielenrauhaansa 
häirinneiden lauseiden loukkaa-
vuutta, ei ehdi nostaa talousri-
kossyytettä ajoissa. Ja kun syy-
tettä ei ole, ei ole mitään oike-
uden eteen tuotavaakaan. Kun 
Konttinen kertoo, että pankki-
kriisin tuoksinassa päätöksente-
on pohjana olleita papereita on 
kadonnut, osa päätöksistä on 
tehty ottamalla huomioon taus-
tamuistioita vain osittain ja et-
tä lopputuloksena on suomalais-
ten pankkien siirtyminen osuus-
pankkiryhmää (Pohjola Pankki 
Oyj:tä) lukuun ottamatta ulko-
maalaisomistukseen, niin ei voi 
kuin pudistaa päätään. Uhrat-
tiinko vahva suomalaiskansal-
linen säästöpankkiryhmä vain 
siksi, että liikepankit SYP (Yh-
dyspankki) ja KOP (Kansallis-
Osake-Pankki) sekä osuuspank-
kiryhmä ja Postipankki (PSP) 

selvisivät pahimman yli. Jos ja 
kun näin todella tapahtui, niin 
kyseessä on suuri yhteiskunnalli-
nen toimi, jossa kansalaisia ei ole 
kohdeltu tasavertaisesti.

Aina niin valpas media ei suu-
remmin ole kysellyt päätösten 
perään. Esko Ahon (kesk.) oi-
keistohallituksen (1991–1995) 
toimet ovat edelleen tältä osin 
selvittämättä. Aho ja valtio-
varainministeri Iiro Viinanen 
(kok.) ovat saaneet olla rau-
hassa. Suurimmaksi syntipu-
kiksi miehet nostivat Suomen 
Pankin johtokunnan puheen-
johtajan Rolf Kullbergin, joka 
sai potkut. Konttisen mukaan 
Kullberg oli eliitin joukossa yk-
si harvoista, joka yritti hillitä ju-
malatonta menoa. Entä presi-
dentti Mauno Koivisto, joka oli 
osaavan talousmiehen mainees-
sa? Konttinen palauttaa mieliin 
Koiviston Hufvudstadsbladetil-
le elokuussa 1992 – pankkikrii-
sin ja laman saavuttaessa suu-
ruutensa – antaman haastatte-
lun. Presidentti oli tuohtunut 
korkeimman oikeuden (KKO) 
päätöksestä, jolla yksipuolisesti 
lainakorkoa nostanut pankki oli 
määrätty laskemaan kahden lai-
na-asiakkaansa korot aiemmal-
le tasolle ja maksamaan korva-
us asiakkaille. Syystä tai toises-
ta Koivisto ei nähnyt hyväksi, 
että oikeudenkäynneissä ”velal-
liset olivat selättäneet pankke-
ja”, ja presidentti moittikin tuo-
mioistuimen syyllistyneen lain-
säädäntötehtäviin. Asia lienee 
tullut ymmärretyksi, kun Koi-
visto oli lisäksi – jo toukokuus-
sa 1992 – kutsunut oikeusop-
pineita oikeuspoliittiseen kes-
kustelutilaisuuteen presidentin-

linnaan. Keskustelusta liikkuu 
runsaasti tarinoita – ilmeisesti 
tapaamisen merkitystä selvästi 
suurentelevia. Ongelma on, et-
tä tapaamisesta laadittu materi-
aali ei ole käytettävissä. Kontti-
nen huomauttaakin, että Koivis-
ton pyynnöstä presidentti Tarja 
Halonen ei ole suostunut pyyn-
töön saada jäljennökset tilaisuu-
den asiakirjoista.

Kun korkein hallinto-oi-
keus helmikuussa 2008 
(KHO:2008:6) päätti äänin 3–
1–1 (kaksi eriävää mielipidettä 
viidestä) oikeaksi, että lääkäri voi 
kierrättää osan tuloistaan hallin-
tayhtiönsä kautta pääomatulo-
na, niin edes unilukkari-puhe-
mies Sauli Niinistö ei reagoinut 
asiaan. Valitettavasti, sillä Koi-
vistonkin reagointi 1992 johti 
myöhemmin toivottuun tulok-
seen, kun vuonna 1997 KKO 
Konttisen mukaan antoi ennak-
kopäätöksen, jossa ”pankin kat-
sottiin lainan ehtojen mukaises-
ti olleen oikeutettu korottamaan 
lainan korkoa muulloinkin kuin 
peruskoron muuttuessa”. Kun ri-
kosoikeudellisesti pankkikriisin-
aikaiset teot lienevät vanhentu-
neet, niin silti on edelleen mah-
dollista kysyä poliittisesta vas-
tuusta: oikeistohallituksen kes-
keisten ministereiden – kuten 
pääministerin ja valtiovarainmi-
nisterin – ohella Konttisen kir-
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jan perusteella aulista ulostuloa 
voisi odottaa myös Harri Hol-
kerin (kok.) punamustan hal-
lituksen (1987–1991) päämi-
nisteriltä sekä Erkki Liikaselta 
(sd.), valtiovarainministeriltä. 
Mutta laman pitkä varjo ulot-
tuu myös Paavo Lipposen halli-
tuksiin ja sen valtiovarainminis-
tereihin – siis Viinaseen, Niinis-
töön ja Suvi-Anne Siimekseen 
– sekä ministereihin Olli-Pek-
ka Heinonen (kok.) ja Sinikka 
Mönkäre (sd.), ja taitaapa aalto 
yltää vihreisiinkin. Nythän ve-
lallisten armahtamatta jättämi-
siä selittää oikeusministeri Tuija 
Brax (vihr.). Mitä sellaista sitten 
tapahtui loppuvuodesta 1999, 
että nimet Niinistö, Heinonen, 
Mönkäre ja Siimes on syytä nos-
taa esille? Kyse ei ole sen kum-
memmasta kuin 12 miljardin 
markan (2 miljardin euron) saa-
tavien myynnistä 600 miljoonan 
markan (100 miljoonan euron) 
kauppahinnasta perintäyhtiöil-
le Aktiv Hansa Oy ja C&A Fin-
land Oy. Kyseisen Arsenal-ros-
kapankin saatavakannan myyn-
nin valmisteli talouspoliittinen 
ministerivaliokunta, johon kuu-
lui muun muassa kvartetti Nii-
nistö, Heinonen, Mönkäre ja 
Siimes, ja toisen valtiovarainmi-
nisterin ominaisuudessa Siimes 
allekirjoitti kaupan veronmak-
sajien puolesta. Ja perintäyhtiöt 
ovat osanneet asiansa.

Väärät ratkaisut, kun kriteeri-
nä pidetään ahdinkoon ajettuja 
ihmisiä tai konkurssiin pakotet-
tuja terveitä mutta ulkomaisel-
la rahalla velkaannutettuja yri-
tyksiä, toistuivat lähes 15 vuot-
ta – ja jatkuvat edelleen. Kont-
tisen kirja pankkikriisin vuosis-
ta ja jälkihoidosta on hyytävää 
luettavaa. Miksi saatavat myy-
tiin nimellisarvostaan viiden 
prosentin hinnalla ulkomaalai-
sille? Miksi velalliset eivät saa-

neet ostaa velkaansa samoin eh-
doin? Oliko perintäyhtiöille lu-
vattu muutakin – kuten sitä, et-
tä velallisia vapahtavaa lainsää-
däntöä ei tehdä? Miksi velkakir-
joja on kadonnut? Miksi asiak-
kailta vaadittiin allekirjoituksia 
blanco-papereihin? Miksi pank-
kikriisin alla ja aikana tapahtu-
neista virheistä ei lähdetty ha-
kemaan korvauksia virheitä teh-
neiltä? Miksi syytettyjen penk-
kejä ovat toistakymmentä vuotta 
kuluttaneet kumileimasimen ar-
voiset pankkien paikallishallin-
non luottamushenkilöt? Miksi? 
Kysymykset seuraavat toistaan 
ja lähes poikkeuksetta kysymys 
on aloitettava miksi-sanalla. Siis 
miksi – siksi, että Suomessa pe-
lastettiin liikepankkien omista-
jat, jotta he saattoivat hankkia 
pelastajakseen ulkomaisen omis-
tajan. Väliajan heidän omaisuu-
tensa turvattiin verovaroilla.

Konttinen paahtaa kirjassaan 
uutta tietoa, jota hän on hankki-
nut ensisijaisesti virallisista – jul-
kistetuista ja julkistamattomista 
– asiakirjoista sekä taustahaas-
tatteluista. Hän kirjoittaa hyvin. 
Hän tietää, mistä kirjoittaa.

Vertailun vuoksi on hyödyl-
listä kaivaa kirjahyllystä toi-
nen mainio pankkikriisiä sivua-
va kirja. Se on tutkimus, ennen 
niin mahtavan Kansallis-Osake-
Pankin obduktio, ruumiinavaus, 
jonka voi tehdä myös kaatunees-
ta suurpankista. KOP:n obduk-
tion teki tohtori, historian pro-
fessori Markku Kuisma. Epi-
kriisi on KOP-historia (Markku 
Kuisma: Kahlittu raha, kansalli-
nen kapitalismi. Kansallis-Osa-
ke-Pankki 1940–1995. Hel-
sinki: SKS, 2004). Siinä Kuis-
ma tulkitsee, että Suomen Sääs-
töpankin (SSP) tila oli heiken-
tynyt päivä päivältä sitä vauh-
tia, että jotain oli tehtävä. Myös 
Merrill Lynchin edelleen salas-

sa pidettävät arviot osoittivat ar-
vonlaskua. Siitä emme tiedä mi-
tään, koska päätös on julistet-
tu salaiseksi. Julkisuuden arvi-
ot perustuivat siihen, mitä pan-
kinjohtajat kertoivat, ei siis to-
dellisiin dokumentteihin. Muis-
tettakoon SSP:n Paavo Prepu-
lan kertoneen pankkinsa arvos-
ta ihan muuta; ostajien intressis-
sä oli tietenkin painaa ostohin-
taa alas. Tätä operaatiota Mau-
no Koivisto avitti Keskisuo-
malaisen haastattelussa kesäl-
lä 1993. Sanoma oli, että koko 
säästöpankkiryhmä voisi kado-
ta, koska alalla oli ylikapasiteet-
tia. Oliko SSP todella niin on-
neton kuin olemme uskoneet? 
Kun Konttinen nyt katsoo asiaa 
toisesta näkökulmasta, niin voi-
daankin todeta, että SSP:n ros-
kaluottojen siirtäminen Arsena-
liin olisi mahdollistanut säästö-
pankkiryhmän jatkamisen itse-
näisenä. SSP:n pilkkomiselle ei 
Konttisen mukaan löydy oikein 
muuta järkevää syytä kuin se, 
että SSP:n asiakastalletuksilla – 
yli 50 miljardilla markalla (8,5 
miljardilla eurolla) – pelastettiin 
suomalaiset liikepankit ja hel-
potettiin osuuspankkien ja Pos-
tipankin eloa. Saman johtopää-
töksen voi lukea myös Kuisman 
KOP-historiasta, jossa hän lei-
kittelee nimellä Kansallistettu-
Osake-Pankki (ks. tarkemmin 
Kuisma 2004, 532–568).

Myös Ahon ja Viinasen kissa ja 
hiiri -leikki SSP:n ympärillä oli 
outoa. Kun Kuisma kuvaa SSP:n 
pilkkomisesta käytyjä neuvotte-
luja ja kertoo, kuinka Aho yrit-
ti saada KOP:n tekemään kil-
pailevan tarjouksen SSP:stä nel-
jän pankkiryhmän (KOP, SYP, 
PSP ja osuuspankit) jo teke-
mälle, niin Viinanen puoles-
taan yritti saattaa PSP:n KOP:n 
syliin. Myöhemmin fuusio to-
teutuikin, mutta niin että ruot-
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salainen valtioenemmistöinen 
Nordbanken haukkasi Meritan 
(SYP:n ja KOP:n). Nordbanke-
nin juuret olivat ruotsalaisessa 
Postipankissa (PK bankenissa), 
joka vuonna 1990 pelasti vaike-
uksiin ajautuneen Nordbanke-
nin. Viimein vuonna 1997 ruot-
salainen valtiososialismi sai siten 
sekä suomenruotsalaisen että si-
nivalkoisen suomalaisen pää-
oman haltuunsa.

Samanlainen Postipankin ym-
pärillä tapahtunut fuusioitumi-
nen olisi ollut mahdollinen myös 
Suomessa, jolloin pankkikriisin 
toteutuneet inhimilliset, yhteis-

kunnalliset ja rahassa mitattavat 
tappiot olisivat jääneet pienem-
miksi kuin Aho–Viinanen–Koi-
visto-mallissa, jossa tärkeintä oli 
pelastaa pankit. Oma ironiansa 
on Konttisen mukaan myös sii-
nä, että vaikka SSP:n pilkkomi-
nen tuli kalliiksi veronmaksajil-
le, niin liikepankkien suomalais-
omistuksen pelastamiseen vero-
rahat eivät riittäneet. Oliko sit-
tenkin virhe jakaa SSP:n tallet-
tajien varat neljään osaan? Oli-
sivatko ne tuottaneet suomalais-
omistuksen kannalta paremman 
tuloksen, mikäli KOP-SSP tai 
KOP-PSP-Sampo-rakennelma 

olisi saatu jo tuolloin aikaiseksi? 
Salainen pankkituki -kirjas-

sa kansantalous muuttuu ym-
märrettäväksi. Sen ympäriltä 
pyyhkiytyy tarpeeton sädekehä. 
Konttinen osoittaa käytännössä 
sen, minkä hänen pitkäaikainen 
toimittajakollegansa Heikki Vä-
litalo aikoinaan totesi: talouden 
ymmärtämiseksi ei tarvita pro-
senttilaskua korkeampaa mate-
matiikkaa. Politiikan ymmär-
tämiseen tarvitaan. Siksi meillä 
ei ole Mihail Borisovitš Hodor-
kovskia. Siksi meillä on edelleen 
Suomen taloushistorian suurin 
puhkaisematonta kupla.

Olin lukenut aika paljon ennak-
kokommentteja, ennen kuin 
pääsin lukemaan Jorma Sipilän 
kirjaa. Lisäksi minulla on tiet-
tyjä ennakkokäsityksiä. Tunsin 
Jorman hyvin 1960-luvulla, kun 
hän oli samassa työpaikassa kuin 
minä eli Helsingin yliopiston so-
siaalipolitiikan laitoksella. Sitten 
hän alkoi liikkua enemmän kuin 
minä: Tampereella, Joensuussa, 
Sosiaaliturvan keskusliitossa, Jy-
väskylässä ja lopulta taas Tam-
pereella. Todettakoon, että nyt-
temmin sellainen akateeminen 
ura, jossa välillä ollaan yliopis-
ton ulkopuolella, on paljon han-
kalampi. Jorman opinnäytteet ja 
hänen julkaisutoimintansa eivät 
olisi tehneet hänen paluutaan 
yliopistoon kovin helpoksi ny-
kyään. (Muistan, että hänen li-
sensiaattityönsä alkoi kysymyk-
sellä: Miksi sä kirjoitat toisesta 
kirjasta toiseen kirjaan? Tai jo-

tain sellaista.) Kansainväliset re-
fereejulkaisut ovat ainoat autu-
aaksitekevät, jopa niin että väit-
täisin tieteellisten aikakauslehti-
en elävän pelkästään sen varas-
sa, että ilman niitä uralla etene-
minen ei ole mahdollista. Ja jot-
ta artikkeli menisi läpi, sen täy-
tyy noudattaa tiettyä formaat-
tia: paljon viittausta aikaisem-
paan tutkimukseen, melko vah-
va koulukunta- ja oppiainesi-
toutuneisuus, melko spesifi-
nen aihe. Laajamittaiset, yleis-
tajuiset, hyvin kirjoitetut, mut-
ta omalla äidinkielellä kirjoite-
tut tekstit eivät tuo lisämeriittiä, 
ei myöskään vaikkapa internet-
materiaalien tuottaminen, blo-
geista nyt puhumattakaan (toi-
saalta internet-julkaiseminen 
tuottaa hankaluuksia, jos halu-
aa saada tekstejään myös pape-
rille…).

Sipilän kirjan lähtökohtana 

on se, että hän päätti ryhtyä kir-
jaamaan osallistumiskokemuk-
siaan päiväkirjamuodossa tul-
lessaan tiedekunnan dekaanik-
si ja sitten ”yllättäen” vararehto-
riksi ja rehtoriksi. Tarkoituksena 
oli selvittää, mitä on valta ja val-
lankäyttö yliopistolla. Itselläni 
on paljon vähemmän kokemus-
ta vallasta yliopistolla. Olen ol-
lut professorina ja laitoksen joh-
tajana sekä vetänyt projekteja. 
Dekaaniksi en ole halunnut (ei-
kä minua ole pyydetty!). Meidän 
tiedekunnastamme ei Helsin-
gin yliopiston rehtoriksi nous-
ta, vaikka haluja olisikin. Mut-
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