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Luottamus
horjuu
Eduskunnan puhemies
Sauli Niinistö on huolissaan
rahoitusmarkkinoiden
häiriöistä. Hän kaipaa
hallitukselta jämerämpiä
kannanottoja ja tehostaisi
sääntelyä.

S

auli Niinistö on seurannut tarkasti Yhdysvalloissa viime vuonna puhjennutta ﬁnanssikriisiä. Entisellä valtiovarainministerillä
ja Euroopan Investointipankin johtokunnan jäsenellä riittää kansainvälisiä tuttavia, joiden kanssa hän voi keskustella
maailmantaloudesta.
Esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ranskalainen pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn, lempinimeltään
DSK, on Niinistön vanha ystävä valtiovarainministeriajoilta.
Niinistö kehuu DSK:ta: ”Älykäs mies kuin mikä.”
DSK ja Niinistö ovat monessa suhteessa samanhenkisiä, vaikka he edustavatkin eri ideologioita. ”Hän on sosialisti, mutta
hän on paras sosialisti kuitenkin”, Niinistö (kok) sanoo.
IMF on varoittanut, että rahoitusmarkkinoiden nykyisen kriisin laajeneminen yleiseksi luottolamaksi aiheuttaa lähes tuhan▶
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gulaatiota” tällaisten kriisien ehkäisemiseksi. ”Regulaatio”-käsite tarkoittaa sääntelyä:
säännöksiä ja niihin perustuvaa valvontaa.
Myös IMF on arvostellut pankkien ahneen
riskinoton lisäksi valtioiden lepsua sääntelyä. Järjestön mukaan tiukemmat pelisäännöt ovat paikallaan muun muassa siksi, että
pankit eivät voisi siirtää sijoituksiaan taseen
ulkopuolelle niin helposti kuin nykyisin. IMF
kehottaa harkitsemaan myös vakavaraisuusvaatimusten tiukentamista.
”Regulaatio on sana, joka herättää paljon
kielteisiä ideologisia reaktioita.”
Niinistön ajatus sääntelyn vahvistamisesta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rahoitusmarkkinoille pitäisi panna pakkopaita.
Hänen mukaansa regulaatiota voi perustella nimenomaan markkinatalouden näkökulmasta: hyvä sääntely lisää markkinoiden
vakautta ja ennustettavuutta.

Pahitteeksi ei
olisi, että hallituskin
sanoisi jotain tästä
asiasta.

”

nen miljardin dollarin menetykset, mahdollisesti suuremmatkin.

Luottamus koetuksella
Summat ovat tähtitieteellisiä. Niinistön mukaan niiden rinnalla luottamuksen vaarantuminen on kuitenkin vähintään yhtä vakava kysymys.
”Sitten oravannahkojen ja kultakannan
järjestelmä on perustunut yhteen asiaan. Se
on luottamus.”
Hän korostaa, että markkinoilla kaikki
luottavat viime kädessä pelkkään paperilla
olevaan nimeen, tai päivittäisissä diileissä
vain puhelimessa annettuun sanaan.
Järjestelmä on valtava. Pelkästään maailman valuuttakaupan päivävolyymi on 3200
miljardia dollaria.
Jättimäisestä koostaan huolimatta markkinat ovat alttiit vain harvojen pelurien aiheuttamille heilahduksille.
”Suurin paradoksi on siinä, että pieni ryhmä pystyy aiheuttamaan hankaluuksia kuudelle miljardille ihmiselle.”
Joskus vain yhden ihmisen toilaukset riittävät aiheuttamaan valtavan häiriön.
”Tavallinen Société Générale -pankin virkailija kykeni aiheuttamaan lähes viiden miljardin euron tappiot omalle pankilleen – likipitäen kaatamaan sen.”
Niinistö viittaa Jérome Kervielin tapaukseen: ranskalaismeklari teki Eurostoxx- ja
DAX-pörssi-indekseihin perustuvilla johdannaisilla pankkinsa puolesta noin 50 miljardin euron sitoumukset. Tämän ”avoimen
position” purkaminen aiheutti 4,9 miljardin euron tappiot.

Säpinää Wall Streetillä
”Mitä nyt on nähty, johtuu kaikesta päätellen siitä, että muutamat Wall Streetin innovatiiviset ja soﬁstikoituneet ﬁnanssivaikuttajat saivat päähänsä saada aikaan vähän
säpinää.”
”Säpinän alkujuuri oli subprime-lainoissa.” Niinistö viittaa asuntolainoihin, joita Yhdysvaltain pankit antoivat luottokelpoisuudeltaan heikoille asiakkaille.
”Säpinän suurin syy oli kuitenkin johdan-
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WTO:sta esimerkkiä
”Hyvä vertailukohde voisi olla WTO ja maailmankauppajärjestelmä”, Niinistö ehdottaa.
Maailman kauppajärjestöllä WTO:lla on
toimialallaan paljon vahvempi rooli kuin
esimerkiksi IMF:llä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.
WTO-sääntelyyn liittyy ankaria sanktioita,
tehosteita. WTO-sääntöjä loukannut valtio
joutuu korvaamaan vastapuolelle rikkomuksensa, tai se joutuu alistumaan kauppapoliittisiin vastatoimiin.
Jotakin vastaavaa Niinistön mukaan tarvitaan myös kansainvälisille rahoitusmarkkinoille.
”Ilman tällaista uudistusta ﬁnanssimaailman on vaikea säilyttää luottamusta.”
Hän ei ole niin optimistinen, että kuvittelisi sääntelyn lisäämisen poistavan markkinoilta kaikki ongelmat. ”Aina on olemassa
ihmisiä, joiden voitonjano tai ahneus voivat
aiheuttaa tuhoa.”
Kysymys ei ole vain hasardipeliin taipuvaisista yksilöistä. Organisaatiossa voi olla ryhmiä, jotka pelaavat yhdessä kiellettyä peliä.
Société Généralen tapauksessa ranskalaismeklari selitti jälkeenpäin, että hänen sääntörikkomuksensa oli kyllä esimiesten tiedossa, mutta niin kauan kuin hän pysyi voitolla,
siihen ei puututtu.
◼ Sauli Niinistö ihmettelee, miksi
Suomessa alettiin niin hitaasti
keskustella ﬁnanssikriisin
seurauksista kansantaloudelle ja
kansalaisille.

naisissa, arvopapereissa, joita rakennettiin näistä luotoista.” Hän tarkoittaa yksittäisten asuntolainojen arvopaperistamista
joukkolainoiksi, joiden päälle rakennettiin
vielä monimutkaisempia ja hienostuneem-

pia arvopapereita, niin kutsuttuja johdannaisinstrumentteja.
Pankit ovat kirjanneet näistä sijoituksistaan tähän mennessä jo kymmenien miljardien dollarien tappiot.
”Joutuu kysymään, voiko meidän kaikkien luottamus rakentua näin heikolle pohjalle.”

Vakautta ”regulaatiosta”
Niinistön mukaan nyt on perusteltua keskustella siitä, tarvitaanko entistä parempaa ”re-

Lisää tietoa riskeistä
IMF:n Strauss-Kahn puhui jo huhtikuun alkupäivinä siitä, että valtioiden väliintulo on
tulossa yhä ilmeisemmäksi ja puhui ”kolmannesta puolustuslinjasta”. Puheenvuoro
tulkittiin niin, että hän kehotti eri maiden viranomaisia varautumaan pankkitukeen veronmaksajien rahoilla.
Niinistön mukaan IMF:n esiintulo tarkoittaa sitä, että järjestö pitää pankkisektorin
globaalia tilannetta vakavana.

Huhtikuun puolivälissä maailman johtavien teollisuusmaiden G7-kokous Washington DC:ssä vaati maailman pankeilta, että
niiden pitäisi lisätä läpinäkyvyyttään ja julkistaa riskinsä sadan päivän kuluessa.
Maailman suurimmat keskuspankit kuten EKP ja Fed ovat pumpanneet rahaa
markkinoille vakuuksia vastaan pankkien
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Raha on
ollut tiukassa siksi, että pankit eivät luota
toisiinsa.
Laajamittainen pankkituki ei ole vielä ollut tarpeen, vain joitakin yksittäisiä pankkeja
on jouduttu pelastamaan Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa.
Pohjoismaissa tällaisia tapauksia ei ole ollut. Ruotsissa on kuitenkin käyty huolestunutta keskustelua ruotsalaispankkien Baltia-riskeistä.
Niinistö on hivenen ihmeissään siitä, miten pitkään Suomessa kesti, ennen kuin keskustelu käynnistyi ﬁnanssikriisin seurauksista kansantaloudelle ja kansalaisille.
”Haluan ehdottomasti välttää levottomuuden kylvämistä.”
”Kuitenkin minusta olisi miellyttävää, että
esimerkiksi Suomessa toimivat pankit kertoisivat hiukan nykyistä enemmän omista
riskeistään.”
Suomalaiset pankit ovat vakuuttaneet, että
niillä ei ole subprime-johdannaisiin liittyviä
merkittäviä riskejä.
”Se ei kuitenkaan auta, jos meillä ei ole riskejä, mutta partneripankilla kuitenkin on”,
Niinistö kommentoi.
”Pahitteeksi ei olisi myöskään se, että hallituskin sanoisi jotakin tästä asiasta, kun ker-

ran IMF on puhunut julkisen sektorin aktiivisesta roolista.”
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok)
on sanonut, että tällä kertaa valtio ei aio maksaa pankkien hölmöilyjä.
”Se on hiukan yleisluontoinen kommentti
hallituksen kannaksi.”
Niinistö kaipaa myös yleisön informoimista siitä, mihin kaikkeen suomalainen talletussuoja ja sijoittajien suoja ulottuu.
”Tiedottaminen pelisäännöistä olisi fair
säästäjiä kohtaan. Luulen, että tietoisuus ei
ole kovin hyvä”, hän sanoo.
”Korostan, että nyt on neutraali vaihe informoida, koska ei ole mitään ongelmaa.”

Totuudet muuttuvat äkkiä
Maailmanpankki kertoi äsken, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana yli 80 prosenttia.
”Jos muutama vuosi sitten joku olisi tullut ennustelemaan Euroopassa, että elintarviketuotannosta tulee kova bisnes, hänet olisi naurettu ulos”, Niinistö sanoo.
Hänellä on itselläänkin kokemusta aiheesta. Viime kesänä hän käytti Helsingin
Sanomissa puheenvuoron omavaraisuudesta. Hän kertoo ansainneensa sillä ”omalaatuisen maineen”.
Niinistön mukaan ruoan hinnannousu on
havainnollinen esimerkki yleisemmästä ilmiöstä: lähes ikuisina pidetyt totuudet voivat äkkiä heittää häränpyllyä.
”Äsken Euroopassa puhuttiin ylituotannon riesasta, nyt puhutaan puutteesta.”
Suomen talouspoliittinen keskustelu – po- ▶

Talletussuoja turvaa pankkisäästöjä
▶ Suomalaisen pankkisäästäjän talletuksia turvaa talletussuojarahasto.
▶ Asiakkaalle korvataan enintään
25 000 euroa kussakin pankissa
olevista talletuksista; OP-ryhmää
käsitellään tässä yhteydessä yhtenä
pankkina.
▶ Asunnon myymisestä saadut rahat,
jotka on tarkoitus käyttää uuden asunnon hankkimiseen, korvataan kokonaan tietyin ehdoin.
▶ Suomen talletussuoja koskee vain
suomalaisia pankkeja. Suomen talletussuojassa ovat mukana OP-ryhmä,
paikallisosuuspankit, säästöpankit
ja säästöpankkiosakeyhtiöt (esim.
Aktia), eQ Pankki, Evli Pankki, Glitnir
Pankki Oy, Nordea Pankki Suomi,
S-Pankki, Sampo Pankki, SEB Gyllenberg Private Bank, Suomen Asun-

tohypopankki Oy, Tapiola Pankki ja
Ålandsbanken.
▶ Myös ulkomaisen pankin Suomessa
toimiva sivukonttori voi liittyä Suomen
järjestelmään täydentääkseen kotimaansa talletussuojan suomalaiseen
maksimiin asti. Näin on tehnyt Kaupthing Bankin Suomen-sivukonttori.
▶ Sijoittajien korvausrahastosta korvataan ei-ammattimaisen sijoittajan
saamiset, jos sijoituspalveluyritys joutuu esimerkiksi konkurssiin. Huonoista
sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita
ei korvata. Korvausmaksimi on 20 000
euroa. Sijoitusrahastoilla ei ole vastaavaa suojaa; laki vaatii rahastoyhtiötä
pitämään rahaston varat erillään yhtiön omaisuudesta. ▪
rahoitustarkastus.ﬁ, talletussuojarahasto.
ﬁ, sijoittajienkorvausrahasto.ﬁ
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liitikkojen mutta myös median panos siihen
– on Niinistölle pettymys.
Äskeinen eduskuntakeskustelu, joka koski nelivuotisia budjettikehyksiä, pysähtyi lähinnä siihen, että hallitus kehui sitä, mitä
se antaa, ja oppositio vaati vielä vähän lisää.
Siitä puuttui, että olisi katsottu enemmän
◼ Nyt Suomen talouskeskustelussa
pitäisi keskittyä perustrendeihin ja
valmistautua kansainvälisen talouden
muutoksiin, Niinistö pohtii.

tulevaisuuteen, jopa pitemmälle kuin neljän
vuoden päähän.
”Meillä on paljon tulevaisuusajattelua, meillä puhutaan kyllä innovaatioista,
huippuyliopistosta ja niin edelleen, ja hyvä
niin.”
Silti hän kysyy, onko näitä pohdintoja riittävästi kytketty esimerkiksi reaalitalouteen,
jonka monia keskeisiä trendejä on mahdollista kartoittaa pitkälle tulevaisuuteen.
Samoin hän kaipaa valmistautumista yllätyksiin, joita maailma tuottaa jatkuvasti.

”Pienellä kansakunnalla on se etu, että jos
se kehittää reaktionopeuttaan ja muutosvalmiuttaan, se pyyhkäisee aina ison ohi.”

Laskuvaihe aina samanlainen
Niinistön mielestä viime päivinä saatu viesti
maailman- ja kansantaloudesta on selvä: ei
ole aihetta optimismiin.
Tämä tietoisuus ei läpäise kuitenkaan suomalaista keskustelua, joka laskusuhdanteen
alla noudattaa nytkin vanhaa kaavaa.
”Taantumaan meno on aina samanlaista.
Vuorosanat osaa oikeastaan jo ulkoa.”
Hänen mukaansa vakiorepliikkeihin kuuluu esimerkiksi väite, että Amerikan tapahtumat eivät koske meitä enää nykyään. Toinen on se, että talouden lainalaisuudet ovat
muuttuneet, suhdannevaihtelu ei ole yhtä
jyrkkää kuin ennen.
Syy riskitietoisuuden heikkouteen on myös
siinä, että talouden tilanne heikkenee vähitellen, signaaleista puuttuu dramatiikka.
”On myös nähty hyväksi kylvää optimismia.”
Niinistö pitää tätä toimintatapaa ongelmallisena. ”On käynyt niinkin, että ne, jotka
ovat uskoneet optimistiseen sanomaan, ovat
loppujen lopuksi suurimpia kärsijöitä.”
”Ne, jotka 1990-luvun alussa viimeksi luottivat vahvaan markkaan, ottivat suurimmat
tappiot.”
Niinistökään ei väitä tietävänsä, tuleeko
taantumasta syvä.
”Trendi on aleneva. Suuri kysymys on,
kuinka alas se menee.” SK
suomenkuvalehti.ﬁ

netti

▶ Viikon puheenaihe:
Miten syvä taantumasta tulee?

Kommentti

Kuka puhuu?

▶

Sauli Niinistö tuli toiseksi presidentinvaaleissa 2006. Nyt hän johtaa ylivoimaisesti presidenttigallupeja
(SK 14/2008).
On ymmärrettävää, että jotkut näkevät hänen talouspoliittiset puheenvuoronsa tätä taustaa vasten.
Niinistön varoittava sävy tuo mieleen Mauno Koiviston pessimistisen
kamreerityylin, joka oli aikoinaan
Manun kansansuosion salaisuus.
Pääministerikaudellaan 1979–1982,
presidenttipelin ﬁnaalissa, Koivisto
tosin hiukan lipesi ankaran talousmie-
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hen roolista. Toukokuussa 1980 hallitus kokoontui Smolnaan tekemään
inﬂaation torjuntaohjelmaa mutta
tulikin ulos kansaneläkeuudistuksen
kanssa. Siihen loppui inﬂaation torjunta sillä erää.
Olisi sääli, jos Niinistön tuoreet näkemykset kuitattaisiin vain valtapyrkimyksistä lähteväksi proﬁilin nostoksi.
Ensinnäkin hänellä on tavanomaista
parempi pohja puuttua myös talousasioihin.
Niinistö toimi Suomen valtiovarainministerinä vuosina 1996–2003. EU:n

investointipankin pankkiirina hän oli
sen jälkeen vuoteen 2007, jolloin hän
palasi eduskuntaan.
Henkilökohtaisen kokemuksen
lisäksi hänellä on käytettävissään
huipputason kontakteja Euroopan
pääkaupungeissa ja myös IMF:ssä, jos
tarve vaatii.
Sitä paitsi ainakin haastatteluhetkellä hän on ainoa suomalainen poliitikko, joka on ottanut laajemmin kantaa
tämänhetkiseen ﬁnanssikriisiin.
Luultavasti häntä kannattaa kuunnella. ▪

