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Olen tutkinut jo vuosien ajan 1990-luvun finans-
sikriisiä Suomessa ja vuodesta 2006 lähtien olen 
käyttänyt aikaani kyseisen talouslaman tarkaste-
luun kansainvälisessä geopoliittisessa yhteydessä. 
Keräämäni aineisto mahdollistaa myös meneil-
lään olevan kansainvälisen finanssikriisin tarkas-
telemisen ja ainakin tiettyyn aikaperspektiiviin 
liittyvän ennustamisen. Olen päätynyt siihen, et-
tei Suomen 1990-luvun finanssikriisiä voi selit-
tää pelkästään taloustieteellisiin teorioihin no-
jautuen. Omassa tutkinnassani olen hyödyntä-
nyt tutkivan journalismin menetelmää saadakse-
ni käsiini kaiken senkin tiedon, jota ei haluttaisi 
välittää kansalaisille ja tutkijoille.

Kuten Euroopan unioninkin perussopimukset 
määrittävät, globalisaatiolla tarkoitetaan pääoman, 
työvoiman ja tuotteitten vapaata liikkumista. Glo-
balisaation on väitetty hyödyttävän niin kehitty-
neitä markkinatalouksia kuin kehitysmaita. 

Pääomat eivät kuitenkaan liiku itsekseen, nii-
tä liikutetaan. Henry Kissinger, Yhdysvaltojen ai-
empi ulkoministeri, on todennut: ”Who controls 
the food supply controls the people; who controls the 
energy can control whole continents; who controls 
money can control the world” eli vapaasti käännet-
tynä: kontrolloimalla ruoan tuotantoa ja jakelua 
kontrolloidaan ihmisiä; kontrolloimalla energi-
an jakelua voidaan kontrolloida kokonaisia maan-
osia; kontrolloimalla rahaa eli finanssimarkkinoi-
ta kontrolloidaan koko maailmaa. Tältä kannal-
ta tarkasteltuna globalisaatiossa on kyse hallin-
nasta ja vallasta.   

Etelä-Amerikka

Globalisaatio ei itse asiassa ole mikään uusi toi-
mintamalli. Meillä on käytettävissä elävä koela-

boratorio globalisaation olemuksesta Etelä-Ame-
rikasta 1960- ja 1970-luvuilta. Silloiset tapahtu-
mat liittyivät Yhdysvaltojen kylmän sodan aikai-
seen geopoliittiseen kädenvääntöön Neuvostolii-
ton kanssa. Kommunismi oli kitkettävä maan-
osasta. Kommunismi ei kuitenkaan ollut päämo-
tiivi kyseiseen toimintaan, vaan merkittävintä oli 
geopolitiikka ja kapitaalipolitiikka suurvaltojen 
välillä. Poliittiset ja erityisesti kaupalliset tekijät 
olivat keskeisessä asemassa hankittaessa globali-
saation taustalla olevaa kontrollivaltaa. 

Sosiologian professori emeritus James Petras on 
jo viidenkymmenen vuoden ajan tutkinut Etelä- 
Amerikan tapahtumia ja julkaissut alueen mai-
ta käsitteleviä poliittisia kirjoja. Hän on toimi-
nut myös neuvonantajana Etelä-Amerikan mais-
sa. Hänen kirjansa ”Politics & Social Structure in 
Latin America” valottaa tapahtumia sekä Yhdys-
valtojen tuolloin käyttämiä menetelmiä. Molem-
mat suurvallat hakivat eri maissa ryhmittymiä, 
jotka tukivat heidän politiikkaansa. Yhdysvalto-
jen strategian keskeinen tekijä oli tukeutua mai-
den eliittiin eli maata johtavaan luokkaan. 

Ensimmäinen vaihe käsitti eliitin painostami-
sen Yhdysvaltojen suuntaan takaamalla heidän 
asemansa jatkuminen maan sisäisessä hierarkias-
sa. Toisessa vaiheessa tavoitteena oli saada eliitti 
johtamaan maata siten, että se takaisi suurimmat 
mahdolliset edut yhdysvaltalaisille yrityksille ja 
muille mahdollisille ystävällismielisille tahoille. 
Yhdysvaltojen silloinen hallinto suoritti tarpeen 
mukaan erilaisia väliintuloja eli interventioita sel-
laisessa maassa, jossa asiat eivät sujuneet suunni-
telmien mukaisesti. Menetelminä käytettiin sekä 
suoria että epäsuoria sotilaallisia toimia. Talou-
delliset keinot olivat myös merkittävässä asemas-
sa. Maissa toteutettiin eliitin avulla talouden ma-
nipulointiin liittyviä interventioita. Tällaisia oli-
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vat erilaiset lainasopimukset, velkojen maksujär-
jestelyt, tukipaketit jne. Työkalupakkiin kuului-
vat em. lisäksi tietysti poliittiset ja diplomaatti-
set välineet. 

Yhdysvaltojen politiikan kulmakivenä Etelä- 
ja Keski-Amerikassa oli kuvernööri Nelson A. 
Rockefellerin (1908−1979) laatima strategia – 
The Rockefeller Report on the America. President-
ti Nixon käsitteli mainittua suunnitelmaa pu-
heessaan vuoden 1969 loppupuolella. Suunnitel-
man keskeisinä teemoina olivat demokratian si-
jasta autoritaarinen sotilasjunttavetoinen hallin-
to, eliitin täysimittainen hyödyntäminen sekä ko-
vaotteinen toiminta vastustajia kohtaan. Suunni-
telmassa mainittiin myös huolena eliittien saamat 
liian suuret taloudelliset hyödyt yhteistyöstä. Ta-
louden tuli hyödyntää suoraan Rockefellerin ja 
hänen liittolaistensa etuja.

Kokonaan toisesta näkökulmasta John Perkins, 
economic hit man eli lyhennettynä EHM, vahvis-
taa Yhdysvaltojen käyttäneen taloudellisia keino-
ja valtioitten geopoliittiseen taivutteluun. Mikä-
li Yhdysvalloilla oli tavoitteita tietyn valtion suh-
teen, niin kuin oli ja on Etelä-Amerikassa, oli val-
tio saatava velkaantumaan merkittävästi oikeil-
le tahoille. Velkaannuttamalla valtio saatiin ”ta-
lutusnuoraan”. Perkins toteaa kirjassaan Confes-
sions of an Economic Hit Man, että nämä talouden 
”palkkamurhaajat” käyttivät keinoinaan väären-
nettyjä taloudellisia raportteja kohdemaan mil-
jardihankkeissa. Näillä suunnitelmilla nostettiin 
suuria lainoja valtioille Maailmanpankista sekä 
vastaavista kansainvälisistä kehityspankeista. Näi-
den lisäksi keinoina käytettiin peukaloituja vaale-
ja, lahjuksia, kiristystä, seksiä sekä murhia. Lako-
nisesti hän toteaa, että mikäli EHM epäonnistuu, 
CIA hoitaa omalla tavallaan ongelman, ja mikä-
li tämäkin epäonnistuu, niin Pentagon hoitaa lo-
put. Esimerkkinä hän mainitsee Ecuadorin pre-
sidentti Jaime Roldósin ja Panaman president-
ti Omar Torrijosin kuolemantapaukset ”onnetto-
muuksissa”. Perkins toimi sekä Aasiassa että Ete-
lä-Amerikassa vuosina 1971–1981. 

Japanin kriisi

Yleisesti on tiedossa, että jokaisen maan ja varsin-
kin suurten maitten tiedusteluorganisaatiot luo-
vat strategioita, jotka ovat jatkuvan muutoksen 
kohteena. Käytetyt keinot ja tavat vaihtelevat tar-
peitten ja mahdollisuuksien mukaan. Talous- ja 

finanssimarkkinat ovat olleet jo pitkään geopoliit-
tisen kädenväännön kohteena. Anthony L. Kime-
ry toteaa julkaisussaan The CIA: Banking on In-
telligence presidentti Ronald Reaganin valtuutta-
neen CIA:n johtaja William Caseyn aloittamaan 
tiedustelutietojen keräämisen kansainvälisestä ta-
loudesta ja finanssimaailmasta. Tietoja hankittiin 
normaaleja vakoilumenetelmiä hyödyntäen. Taus-
talla oli jo pitkään jatkunut pankkitietojen kerää-
minen kansainvälisistä maksutransaktioista. 

Casey määräsi National Collection Divisionin 
(NCD) värväämään eri maissa sijaitsevien suur-
yhtiöitten johtohenkilöitä keräämään ja luovut-
tamaan Yhdysvaltojen hallinnolle kansainvälistä 
kauppaa ja liiketoimintaa sekä eri maitten halli-
tusten talouspolitiikkaa koskevia tietoja. Kysei-
nen tiedonkeruuhanke muodostui suurimmaksi 
yksittäiseksi projektiksi CIA:n historiassa. Vuon-
na 1984 jo yli 150 suuryritystä luovutti tietoja 
CIA:lle maailmanlaajuisesti. 

Valtiolliset organisaatiot toimivat heille varattu-
jen määrärahojen turvin, näin myös valtion turval-
lisuudesta vastaavat tahot, kuten NSA ja CIA tai 
MI5 ja MI6. Yhdysvalloissa Reaganin ja Bush van-
hemman hallinnot ylläpitivät CIA:n yhä paisuvaa 
budjettia antikommunismin ja kylmän sodan tur-
vin. Neuvostoliiton romahdettua ja kylmän sodan 
loputtua Clintonin hallinto joutui uuden tilan-
teen eteen. CIA:n määrärahoille oli saatava perus-
teet. Tästä syystä CIA:n strategisiksi alueiksi mää-
riteltiin terrorismin vastainen toiminta sekä talou-
den alan tiedustelu. Tästä syystä Clinton kohotti 
valtiovarainministeri Lloyd Bentsenin aseman Yh-
dysvaltojen historiassa ensimmäisen kerran tasolle, 
joka mahdollisti tämän osallistumisen CIA:n päi-
vittäiseen tilannekatsaukseen. 

Clintonin hallinto joutui myös kohtaamaan 
1990-luvulla tilanteen, jossa Yhdysvaltojen ta-
lous ja pankkisektori olivat ajautuneet piinallisiin 
ongelmiin. Japani oli ottanut maailman johtajan 
aseman niin vientimarkkinoilla kuin finanssimaa-
na. Tästä vaarasta varoitti hallintoa myöhemmin 
valtionvarainministeriksi nimitetty Harvard-eko-
nomisti Lawrence Summers. Pelastusoperaationa 
käytettiin uutta ajattelua, joka oli puettu sanaan 
globalisaatio. Yhdysvallat ”pakotti” Japanin talou-
dellisin keinoin shakki ja matti -tilanteeseen, ja 
Japani joutui tekemään varsin kohtalokkaat pää-
tökset taloutensa hoidossa. Monimutkaisen kehi-
tyskulun päätteeksi näimme tapahtuman, jota ta-
louskirjallisuus kutsuu Japanin finanssikriisiksi. 

Japani oli rahoittanut presidentti Reaganin ai-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 73 (2008):6          673

kana 1980-luvulla Yhdysvaltojen budjetin ali-
jäämää uskollisesti. Euroopan veturi Länsi-Sak-
sa ei osallistunut rahoitukseen läheskään samal-
la intensiteetillä. Syyskuussa 1985 G7-maiden 
kokouksessa Plaza Hotellissa agendan pääteema-
na oli alentaa dollarin arvo tasolle, joka tukisi Yh-
dysvaltojen vientisektoria ja näin myös kansanta-
loutta. Plaza-sopimuksen, kuukautta myöhem-
min allekirjoitetun Baker-Miyazawa-sopimuksen 
sekä helmikuussa 1987 sovitun Louvre-sopimuk-
sen mukaan Japanin hallitus myöntyi talous- ja 
rahapolitiikkaan, joka kasvatti Japanin sisäistä ky-
syntää ja pääomantarjontaa. Japanin keskuspank-
ki pudotti ohjauskorkonsa 2,5 prosenttiyksikön 
tasolle, jolla halpa pääoma kasvatti paikallista ky-
syntää taloudellisessa spekuloinnissa ja nosti pika-
voittojen takia pörssi- ja kiinteistöarvot ylös. Ni-
menomaan suurteollisuus paikkasi vientimarkki-
noitten tappioita sijoitusvoittojen kautta. Mainit-
takoon, että Plaza-sopimuksen jälkeen Japanin je-
ni vahvistui 250:stä 149:ään suhteessa dollariin. 

Saavuttaakseen todellisen päämääränsä Yhdys-
vallat asetti Japanin vuonna 1988 nk. vihamielis-
ten kauppakumppanien listalle. Lainsäädännöl-
lisesti tämä oli mahdollista ”Omnibus Trade and 
Competitiveness act”-lain suomien valtuuksien 
avulla. Vuoden 1989 loppupuolella yhdysvaltalai-
set pankit, Morgan Stanleyn ja Salomon Bros.:n 
johdolla alkoivat käyttää uusia eksoottisia välinei-
tä eli nk. derivaatta-instrumentteja saadakseen jo 
alkaneen arvojen laskemisen täydelliseen syöksy-
kierteeseen. Maaliskuussa 1990 Nikkei-indeksi oli 
menettänyt arvostaan noin 23 prosenttia eli noin 
yhden biljoonan dollarin siivun. Sanottakoon vie-
lä, että George Soros oli merkittävässä asemassa 
kyseisen operaation toteuttamisessa. 

Samanaikaisesti Yhdysvallat joutui taistele-
maan sekä oman pankkisektorinsa pystyssä pitä-
misen että dollarin aseman puolesta. Kaikki mer-
kittävät pankit olivat käytännöllisesti katsoen 
konkurssissa. Pelättiin dominoefektiä, joka kaa-
taisi koko rahoitusjärjestelmän, jos yksikin mer-
kittävä pankki kaatuisi. Maailman talousjärjestel-
mä oli samanaikaisesti useita kertoja kaatumassa, 
koska rahoituksen vakuutena käytettävät arvopa-
perit olivat menettämässä arvonsa. Yhdysvaltojen 
kansallinen turvallisuus oli uhattuna, joten kaik-
ki keinot olivat sallittuja.

Mielenkiintoinen kysymys Japanin tapaukses-
sa on, miksi Japanin hallitus suostui näin mer-
kittäviin myönnytyksiin Yhdysvalloille. On vai-
keaa uskoa, että Japani, joka oli kasvanut maa-

ilman mahdiksi teollisuudessa ja finanssimark-
kinoilla, olisi toteuttanut kyseiset asiat tietämät-
tään ja ymmärtämättä niiden seurauksia. Isos-
ta-Britanniasta kotoisin oleva entinen investoin-
tipankkiiri David Guyatt on nykyisenä tutkiva-
na journalistina viitannut kirjoituksissaan mer-
kittävään lahjontaan, ja Japanissa pysyvästi asu-
va, Kanadasta kotoisin oleva, aiemmin pitkäai-
kainen Forbes-lehden Aasian johtaja ja nykyisin 
itsenäinen tutkiva journalisti Benjamin Fulford 
osoittaa sormellaan suoraan sotilaallisiin syihin 
mainitussa asiassa. 

Suomi

Suomi sai maistaa oman osansa globalisaatiosta 
1990-luvun alussa. Kaava oli suunnilleen sama 
kuin Japanissa. Rahoitusmarkkinat avattiin koh-
tuullisen nopealla aikataululla ja samalla ”jätettiin 
huolehtimatta” markan ulkoisesta arvosta. Suo-
messa valittiin tietoisesti nk. vahvan markan po-
litiikka. Markkinoille virrannut pääoma nosti ky-
syntää ja omaisuusarvoja. Interventioitten jälkeen 
markkinoilla oleva pääomamäärä pienennettiin ja 
kansantalous romahti. Ei siis ihme, että ministe-
ri Hannele Pokka ja edesmennyt pääjohtaja Rolf 
Kullberg, kuten myös silloinen pääministeri Es-
ko Aho, viittaavat tahallisuuteen laman järjestä-
misessä. Professori Jaakko Kianderin julkaisussa 
asia esitetään Osmo Soininvaaran suulla tarkas-
ti: ”Työttömyyden nousu ja laman alku aiheutettiin 
ensin tahallaan, mutta kävi niin kuin silloin tällöin 
käy kulotuksessa. Tarkoituksena oli tiettävästi nos-
taa työttömien määrä 250 000 henkilöön, mutta la-
ma pääsi ryöstäytymään valloilleen”.

Menemättä tarkemmin oman finanssikriisim-
me dynamiikkaan lienee syytä nostaa esiin kolme 
piirrettä laman hoitamisessa. 

Presidentti Mauno Koivisto kutsui Linnaan ta-
louselämän ja taloustieteen edustajia maaliskuun 
2. päivän iltana vuonna 1992. Presidentti Koi-
visto sai kuulla tilaisuudessa pankkimiehiltä hei-
dän vaateensa siirtää pankkien taseista ulos asiak-
kuuksia noin 45 prosenttia. Vastuita oli vähen-
nettävä. Presidentti Koivisto kirjoittaa muistel-
missaan asiasta seuraavasti: ”Hänen [Björn Wahl-
roos] arvioonsa pankkien tilasta sisältyi todelli-
nen pommi. Ainoa huoli, joka minulle syntyy näis-
tä kahdesta puheenvuorosta on, että se todellisuus, 
jonka näemme ympärillämme, on aika karmeaa jo 
tänään. Työttömyyden kautta, konkurssien kautta 
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olemme opettamassa kokonaista sukupolvea suoma-
laisia siihen, että yrittäminen ei kannata.”

Presidentti Koivisto kutsui oikeushallinnon 
edustajia sekä oikeustieteen professoreita Lin-
naan keskustelutilaisuuteen 6. toukokuuta vuon-
na 1992. Tilaisuuden luonnetta paikalla olleet 
ovat kirjallisesti kuvanneet seuraavasti:  

”Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan pre-
sidentin ja – mikäli mahdollista – mukaan kutsuttujen 
henkilöiden arvovallalla painostaa korkein oikeus teke-
mään Koiviston  mieleinen ratkaisu pankkeja koskevas-
sa asiassa. Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pan-
keilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakor-
koa. Aika huomattava osa läsnä olleista myötäili Koi-
vistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja 
oli siinä oikeassa. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään 
erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vai-
kuttaa, oli jo tehty.

Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa 
suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan 
pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pe-
losta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen 
pätevyyteen”.  
(Emeritusprofessori Heikki Ylikangas)

”Talouspolitiikasta ym. osaavat muut sanoa paremmin, 
mutta selvästihän TP [tasavallan presidentti] halusi vai-
kuttaa (ollen ehkä myöhässä) siihen, että oikeuslaitos ei 
tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja”.  
(Professori Jukka T. Kekkonen)

”Oletan, että tilaisuuden järjestämiseen oli eräänä pon-
timena tuolloin tuore KKO:n ratkaisu erään pankin 
lainakoron korottamista koskevassa asiassa ja presiden-
tin huolestuminen tuon päätöksen ja yleensäkin tuo-
mioistuinten päätösten vaikutuksista tuolloisessa talo-
udellisessa tilanteessa. Mahdolliset johtopäätökset jäi-
vät osanottajien itsensä tehtäviksi”. 
(Ylituomari Olli Karikoski)

Lokakuussa 1993 allekirjoitettiin salaiseksi julis-
tettu sopimus. Sopimus hyväksyttiin valtioneu-
voston toimesta pankkien sen jo hyväksyttyä lo-
kakuun 22. päivänä vuonna 1993, kello 2.50 yöl-
lä. Sopimus esiteltiin julkisuuteen Suomen Sääs-
töpankki Oy:n pilkkomissopimuksena. Sopimus 
sisältää kyllä pankin pilkkomisen, mutta sen li-
säksi määritteet siitä, millä ehdoin yrityksiä saa-
daan siirtää omaisuudenhoitoyhtiöön ja de fac-
to ajaa konkurssiin. Sopimuksessa kohdeyrityk-
set määriteltiin päätoimialansa mukaan, velkakir-
japohjaisesti ja yritysten omistusrakenteen mu-
kaisesti. Sopimuksessa käytetään sellaisia ilmai-
suja kuin ”ilmeinen riskiasiakas” ja ”on todennä-
köistä, että saaminen muuttuu järjestämättömäk-
si”. Merkittävää on se, että sopimuksessa annet-
tiin pankeille etukäteen avoin valtakirja päättää 
kunkin asiakkaan kohtalo valtion asettuessa mak-

sumieheksi, ja se, että asiakkaat määriteltiin tässä 
yhteydessä myös toimialakohtaisesti. Konkurssiin 
saatettavat toimialat olivat kiinteistösijoittaminen 
ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoi-
minta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähit-
täiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta ja vapaa-
aikatoiminta.

Nykyinen kriisi

Nykyinen, syksyllä 2008 kärjistynyt finanssikrii-
si alkoi jo paljon aiemmin. Se aloitettiin silloin, 
kun talouden kasvu pohjattiin velkamäärän kas-
vattamiseen perustuvaan talouteen sekä finanssi-
markkinoilla käytettävien nk. pelipapereiden eli 
derivaatta-instrumenttien luomiseen. 

Pelkästään Yhdysvalloissa velkamäärä kasvoi 
vuosien 2001 ja 2007 välillä 21 biljoonalla eli 
21 000 miljardilla dollarilla. Derivaatta-paperei-
ta on Yhdysvalloissa markkinoilla noin 180 000 
miljardin dollarin arvosta. Koko maailman de-
rivaatta-instrumenttien markkinat lähentelevät 
600 000 miljardia dollaria. Kun tämä suhteute-
taan Maailmanpankin arvioon koko maailman 
bruttokansantuotteesta, joka lienee noin 54 000–
58 000 miljardia dollaria, voimme todeta ongel-
man todellisen luonteen. Mainittakoon, että Yh-
dysvaltojen bruttokansantuote lienee noin 14 000 
miljardia dollaria. Lisäksi on hyvä huomata, että 
vakuutusyhtiö AIG olisi mennyt konkurssiin il-
man hallituksen verovaroja nimenomaan näiden 
derivaatta-instrumenttien takia.  AIG:n summa, 
suhteutettuna koko ongelmaan, oli niinkin vaati-
maton kuin noin 130 miljardia dollaria. 

Yhdysvaltojen hallinto on myöntänyt halli-
tukselle käyttöön 700 miljardin dollarin tukipa-
ketin. Tämä summa lienee alimitoitettu, ja mo-
net ekonomistit ovat jo väläytelleet noin 5 000 
miljardin dollarin rahoituksen tarvetta edusta-
janhuoneelta ja kongressilta. Tämä luku on syy-
tä suhteuttaa pelkästään pörssin osaketappioihin. 
Kun NYSE:n Dow-indeksi on pudonnut alle 40 
prosenttia sen korkeimmasta arvosta ja Aasian 
pörssit lähes 60 prosenttia vastaavasta pistelu-
vustaan, voidaan maailman pörssivarallisuudesta 
todeta sulaneen syyskuusta lähtien noin 16 000 
miljardia dollaria. Kokonaistappioon tulee lisätä 
ongelmat yksityisistä luotoista sekä yrityssekto-
rin lainoista. Yhdysvalloissa suurta osaa näyttele-
vät myös markkinoitten kurjistamat autokaupan 
rahoitus ja luottokorttiyhtiöitten hallussa olevat 
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lainat. Varovainenkin arvio pelkästään Yhdysval-
tojen kokonaistappiosta noussee 10 000–20 000 
miljardin dollarin suuruusluokkaan.

Suomessa oli edellisen laman alkaessa koko 
luottokanta noin 400 miljardia markkaa eli reilut 
67 miljardia euroa. Tällä hetkellä samaan kansan-
talouteen luottoja on myönnetty noin 153 miljar-
dia euroa. Kotitalouksilla on kyseisestä summas-
ta vastuita reilut 92 ja yrityksillä reilut 54 miljar-
dia euroa. Asuntoluottoja koko luottomäärästä 
on noin 66,5 miljardia euroa. Pelkästään asun-
toluottojen määrä vastaa edellisen laman koko-
naisvastuitten määrää. Noussutta summaa ei voi-
tane selittää uudella asuntotuotannolla kuin osit-
tain, joten kyseeseen tulee todellisen asuntojen 
hintaan sidotun kuplan vakavuus. Mikäli asun-
tojen hinnasta sulaa pois arvioidut 30 prosent-
tia, se tulee merkitsemään noin 20 miljardin eu-
ron vakuusvajetta.  

Suomi on globalisaation saattelemana sidot-
tu avoimesti suoraan kansainväliseen kehityk-
seen. Suomessa toimivat finanssilaitokset kilpai-
levat samasta rahoituspotista kuin muut toimi-
jat. Kun niukkuutta jaetaan muualla, tullaan si-
tä jakamaan myös Suomessa. Tämä tullee vaikut-
tamaan rahan hintaan ja lainojen ehtoihin sekä 
niiden tulkintaan. Niukkuus taas periytyy teh-
dyistä tappioista, jotka joka tapauksessa tulevat 
olemaan poikkeuksellisen suuret. Mikäli esimer-
kiksi derivaatoista tulisi tappioita vain noin 10 
prosenttia niiden nominaaliarvosta, se merkitsi-
si maailmanlaajuisesti noin 60 000 miljardin dol-
larin tappiota. Lukuun on lisättävä muut luotto-
tappiot ja sijoitustappiot. Näiden tappioiden ai-
heuttamaa ongelmaa ei ratkaista uudella velkara-
halla, vaan se on katettava omalla pääomalla. Ky-
symys onkin siitä, mistä tämä pääoma voidaan 
saada. Tässä yhteydessä on huomioitava suoma-
laisten eläkeyhtiöitten tekemät eläkevarojen me-
netykset sijoitustappioitten muodossa.

Yhdysvaltalainen taloustieteen ja geopolitii-
kan kirjoittaja ja luennoitsija Webster G. Tarpley 
on käyttänyt nimenomaan tutkivan journalis-
min menetelmiä julkaisuissaan Surviving the cat-
aclysm, your guide through the greatest financial cri-
sis in human history (1999) ja 9/11 Synthetic Ter-
rorism. Made in USA (2004). Hän läpivalaisee 

seikkaperäisesti Yhdysvaltojen geopolitiikan vii-
meisten vuosikymmenten ajalta ja fokusoi talou-
den ja globalisaation hyödyntämiseen Yhdysval-
tojen etujen maksimoimisessa. Hän osoittaa Yh-
dysvaltojen politiikan olevan 1990-luvun finans-
sikriisien takana. 

Tämä ei kuitenkaan liene koko totuus. Maa, jol-
la on oma päätöksentekokyky, ei joutune kriisei-
hin ilman omaa haluaan. Tämän hetkisen kriisin 
suhteen lienee syytä epäillä, että Yhdysvallat tulee 
käyttämään kaikki käytettävissä olevat keinot saa-
dakseen tasoitusta omaan poikkeuksellisen vaka-
vaan finanssikriisiinsä suhteessa muihin kansanta-
louksiin. Yhdysvaltojen tulevan uuden hallinnon 
toimien massiivisuutta tulee analysoida myös geo-
politiikan kautta. Venäjä ja Kiina ovat ilmaisseet 
halunsa siirtyä kaupankäynnissään pois dollarisi-
donnaisuudesta. Kyseistä tahtotilaa Kiina on vä-
läytellyt jo loppuvuonna 2006. Mikäli näin käy, 
dollari tulee kohtaamaan todellisia ongelmia.   

Globalisaatio on avannut yhteiskuntamme 
kansainvälisen geopoliittisen kädenväännön vai-
kutuksille. Maailman rahoitusjärjestelmän aiheut-
tamat vahingot ovat erittäin vakavia. Tämän saa-
toimme huomata jo 1990-luvun alussa. Miksi siis 
suomalaista hyvinvointia ei suojata niin kuin suo-
jaamme maatamme puolustusvoimilla tai varau-
tumalla muuten vakaviin kriiseihin?

Globalisaatiossa on loppujen lopuksi kyse val-
lasta ja kontrollista. Alussa siteeratut Kissingerin 
sanat kristallisoivat asian. Suomalaisten hyvin-
vointi ei siis ole vain rahaa, eläkkeitä ja palvelu-
ja. Se on myös poliittista päätöksentekoa ja suo-
jaamista. Suomen pitäisi ehdottomasti ottaa aloi-
te käsiinsä kansainvälisessä kanssakäymisessä eh-
dottamalla kansainvälisten finanssimarkkinoiden 
täydellistä remonttia. Tavallinen kansa sekä pie-
net ja keskisuuret yritykset tulee erottaa koko-
naan suuryhtiöitten ja pelureitten markkinoista. 
Valtioitten veromarkkoja saisi käyttää vain kan-
salaisten markkinoihin, eli suuryhtiöt ja pelurit 
vastatkoot omista markkinoistaan täysimittaisesti 
markkinatalouden termein. Suomen tulisi lisäk-
si ajaa täysimittaisten juridisten sanktioitten ulot-
tamista kansainvälisiä finanssimarkkinoita vahin-
goittaviin yksilöihin. 
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