
A ri Ojapelto myhäilee 
kauniin Hervannan-
kotinsa eteisessä, jon-
ka seinät ovat täynnä 
vaikuttavia primitiivi-
siä naamioita maailman 

eri kolkista – kaikissa maanosissa hän on 
käynyt, paitsi Etelä- ja Pohjoisnavoilla.

– Pelottaako?
Naamioiden takana piilee uskoa ja us-

komuksia. Uskomusten, eikä faktojen, 
varassa yhteiskuntakeskustelija Ojapel-
to katsoo poliitikkojen ja taloustieteili-
jöiden tänä päivänä toimivan. Eikä tie-
toa ole hänen mukaansa helppo saada 
perille – niin media kuin ”asiantuntijat-
kin” suhtautuvat penseästi.

Ojapellon näkemys vallitsevasta euro-
kriisistä selviytymisestä on perin pessi-
mistinen: maailmanlaajuisesti on kyse 
niin suurista velkasummista, ettei oi-
keastaan mikään riitä niiden maksami-
seen. Velkakupla on pankkien ja sijoitta-
jien synnyttämä, mutta maksumiehiksi 
on manattu valtiot ja kansalaiset.

Hän nojaa käsityksessään BIS:n tilas-
toihin. BIS on järjestelypankki, joka toi-
mii kansainvälisen rahataloudellisen yh-
teistyön foorumina, rahataloudellisena 
tutkimuslaitoksena ja tilastojen tuottaja-
na, eräänlaisena keskuspankkien pank-
kiirina ja usein järjestelijänä kansainvä-
lisissä rahoitusjärjestelyissä.

– Euroopan pankkikriisiä on yritetty 
padota jo kolmen, neljän vuoden ajan. 
Kriisin sanotaan johtuvan valtioiden vel-
kaantumisesta, mutta se on hämäystä: 
kyseessä on pankkien kriisi. Alku oli sii-
nä, kun EU:n myötä ryhdyttiin toteut-
tamaan pääomien vapaata liikkuvuutta. 
Siinä vaiheessa olisi pitänyt myös päät-
tää epäkohtien patoamisesta ja suitsia 
pääoman liikkeitä, mitä ei kuitenkaan 
tehty, Ojapelto sanoo.

– Harri Holkerilla, Erkki Liikasella, Es-
ko Aholla ja Iiro Viinasella ei aikanaan 
ollut ymmärrystä eikä ammattitaitoa. 
Sama osaamattomuus tiivistyi Paavo 
Lipposen ja Sauli Niinistön hallituskau-
della.

Nyt poliitikot juoksevat pääoman lie-
kanarussa pelastamassa EU:n kriisival-
tioita, todellisuudessa pankkeja, veron-
maksajien rahoilla.

Finanssimarkkinat toimivat Ojapel-
lon mukaan tätä nykyä olemattoman, 
kuvitteellisen rahan varassa. Pahin ai-
kapommi piilee pankkien johdannais-
markkinoissa.

Ojapelto havainnollistaa sanomaansa 
kuviolla, joka on kuin ylösalaisin kään-
netty pyramidi tai lyijykynän kärki: kun 
maailman kaikkien valtioiden brutto-
kansantuote ”teräpuolella” on lähes 58 
miljardia dollaria, niin velan johdannais-
ten, kuvitteellisen rahan, määrä on yli 
633 000 miljardia dollaria. Luku edus-
taa Ojapellon mukaan suurelta osin täy-
sin arvottomia kirjanpitoarvoja, mutta 
se on kuitenkin kirjattu täydestä arvos-
ta pankkien taseisiin. Virtuaalivelan ar-
vo ei vastaa todellisuutta: esimerkiksi Is-
lannissa se konkurssin  tullen menetti 94 
prosenttia arvostaan.

Käsittämättömiä lukuja! Joka tapauk-
sessa velkasumma on yli kymmenen ker-
taa suurempi kuin koko maailman brut-
tokansantuote.

Ja vaikka kaikkien maailman valtioi-
den budjetit yhdistettäisiin ja käytettäi-
siin velan maksuun, niin kestäisi ainakin 
neljännesvuosisadan ennen kuin velka 
olisi maksettu – siis vaikka lähes neljän-
nesvuosisadan aikana ei maksettaisi yh-
dellekään valtion eikä kunnan työnteki-
jälle palkkaa, eikä kansalaisille lapsilisiä, 

eläkkeitä, tukiaisia, koulutusta eikä ter-
veydenhoitoa.

– Pankkien johdannaisten pyramidi-
huijaus pakottaa pankit myymään yhä 
uusia lainoja yhä pahemmin maksuky-
vyttömille asiakkaille – nyt kaikki ovat 
veloissa velanhoitokykynsä äärirajoilla 
asti. Se on kuin pyörällä ajaminen: jos 
pysähdyt, niin pyörä kaatuu.

Finanssikriisissä on Ojapellon mukaan 
kyseessä niin iso kupla, ettei kukaan us-
kalla nostaa sitä keskusteluun, saati ryh-
tyä tutkimaan asiaa.

Jo nyt fi nanssikriisin pelastamiseksi on 
käytetty maailmanlaajuisesti 10,6 biljoo-
naa (amerikkalaisia triljoonia) dollaria ja 
elvytyspaketteihin 9,5 biljoonaa. Sum-
mat ovat suurempia kuin EU-alueen ko-
konaistuotanto.

– Täysin hukkaan, Kankkulan kaivoon 
heitettyjä varoja, Ojapelto kuittaa.

– Kun lopullinen rysähdys tulee, veron-
maksajat on siihen mennessä puristettu 
henkihieveriin, hän ennustaa.

– Pitääkseen Euroopan kriisimaat ja -
pankit pystyssä, Euroopan keskuspank-
ki (EKP) on ostanut veronmaksajien piik-
kiin noita arvottomia velkakirjoja. Tähän 
mennessä se on aina rynnännyt apuun, 
kun korkoprosentti maassa on ollut yli 
kuuden. Nyt Kreikan ja Espanjan kor-
koprosentit ovat jo seitsemän prosentin 
tuntumassa. Italian suurin pankki on jo 
ahdingossaan myynyt osakkeitaan 70 
prosentin alennuksella.

– Kun rysähdys tulee, ei Suomi jää osat-
tomaksi sen vaikutuksista. Luvassa on 
Euroopassa ennen kaikkea massatyöttö-
myyttä, joka heikentää ostovoimaa ja ky-
syntää, mikä puolestaan heijastuu vien-
nistä riippuvaiseen Suomeen.

Ari Ojapellon ennustusten ei toivoi-
si toteutuvan. Valitettavan usein hän on 
kuitenkin osunut oikeaan: Ennen talous-
oppineita hän varoitti 90-luvun alun la-
masta kaksi vuotta ennen sen alkamis-
ta, sekä ennusti tämän ajan fi nanssikrii-
sin Ahneuden aika -kirjassaan pari vuotta 
ennen kuin kriisi tuli yleiseen tietoisuu-
teen. Myöskään it-kuplan puhkeaminen 
ei tullut hänelle yllätyksenä. Viimeisim-
män laman eteneminen on myös noudat-
tanut hänen ennustustaan.

Kaikki tämä ei kuitenkaan ole nostanut 
hänen arvostustaan taloustieteilijöiden 
tai taloustoimittajien keskuudessa.

– Minua on haukuttu muun muassa ky-
lähulluksi, änkyräksi, diletantiksi, popu-
listiksi, teknologiavastaiseksi koneiden-
särkijäksi ja kommunistiksi.

Alussa arvostelijoiden suhtautuminen 
hieman masensi. Nyt Ojapelto sanoo ole-
vansa valmis keskustelemaan ja vääntä-
mään kättä koska tahansa, missä tahan-
sa ja kenen kanssa tahansa, mutta mit-
telöön halukkaita ei ole ilmaantunut, 
vaikka muuankin toimittaja olisi halun-
nut debatin järjestää.

– Johtuuko se rohkeuden puutteesta 
tai osaamattomuudesta? Viime aikoina 
olen ollut tietoisesti ilkeä. Kun esimer-
kiksi kritisoin kirjoituksessani jotain 
päättäjää, eikä vastinetta kyseiseen me-
diaan kuuluu, lähetän sähköpostini ja-
keluun myös hänen alaisilleen. Ainakin 
kahvipöytäkeskustelua yhteisössä silloin 
syntyy.

Hänen toiveensa olisi joka tapaukses-
sa saada näkemyksiään julki ja keskus-
teluun myös valtamediassa, muuallakin 
kuin median marginaalisemmissa jul-
kaisuissa.

– Toivoisin, että kriitikot selkeästi osoit-
taisivat ajatteluni mahdolliset virheet.

Työelämä ja työllisyys ovat pitkään ol-

leet Ari Ojapellon mielenkiinnon kohtee-
na. Hän on tutkinut muun muassa tek-
nologian kehityksen vaikutusta tuotta-
vuuteen ja työllisyyteen. Tuottavuutta 
se kasvattaa, työllisyyttä ei.

–  Täystyöllisyys on nykyisessä tekno-
logiayhteiskunnassa mahdottomuus. En 
tietenkään ole sanomassa, että ihmisten 
pitäisi taantua keräilytalouteen. Sen si-
jaan pitäisi siirtyä ihmisten verotukses-
ta tuotannon jalostusarvon verottami-
seen.

– Kehittyneen maan hyvinvoinnin voi 
pelastaa toki tuottavuuden lisääminen, 
mutta nykyisellään sen hedelmät mene-
vät pääomalle, muun muassa osinkojen 
jakoon ulkomaisille rikkaille ja sieltä ve-
roparatiiseihin, ne eivät siirry enää os-
tovoimaan.

Palveluihin tärkeinä työllistäjinä Oja-
pelto ei usko. Nehän ovat muuttuneet 
paljolti itsepalveluiksi – pankkiasiois-
sa ihmiset palvelevat itse itseään, Ikean 
kalusteet kootaan ja jopa maksetaan kas-
salla itse...

Vanhus- ja hoivapalveluista tulee ky-
syntää, mutta monellakaan ei ole varaa 
niihin, jos keskimääräinen eläke on 1300 
euroa ja kuukausi palvelukodissa mak-
saa 3000 euroa.

Ennen hän kuvitteli etenkin ammatti-
yhdistysliikkeen kiinnostuvan työllisyys–
tuottavuus -problematiikasta. - Yksikään 
ay-pamppu ei kuitenkaan lämmennyt sil-
le. SAK:n Lauri Ihalainen on ollut tavatta-
essa kohteliaan kiinnostunut, mutta to-
dellisia esitelmöintikutsuja ei ole tullut, 
lupauksista huolimatta. – Olen siellä mer-
kitty mies, joten minulla ei ole mitään 
menetettävää.

Yksi, ja aika yllättäväkin sparraaja on 
löytynyt: johtamisesta ja elämäntaidosta 
luennoiva konsultti Jari Sarasvuo ja Oja-
pelto ovat käyneet nettikirjeenvaihtoa 
parikymmentä vuotta – kumpikin omista 
poteroistaan. Joitakin Sarasvuon käsityk-
siä Ojapelto uskoo onnistuneensa horjut-
tamaan ja saanut häneltä vähän kannus-
tustakin, painokelvottomien huudahdus-
ten ja huutomerkkien kera. 

Yrityksistä hoitaa fi nanssikriisiä on 
puhuttu demokratian tragediana. Oja-
pelto allekirjoittaa ajatuksen:

– Nythän eletään demokratian irviku-
vassa: monikansallinen pääoma juoksut-
taa poliitikkoja, se vie, ja poliitikot, joil-
ta pääoma on vienyt kaiken vallan, viki-
sevät. Heillä ei ole ollut edes ymmärrys-
tä, saati halua, laittaa pääomaa liekaan 
ja veroparatiiseja kuriin. Veroparatiisit 
mahdollistavat veronkierron, niihin ka-
toavat biljoonapotit, joita tarvittaisiin yh-
teiskunnan käyttöön ja investointeihin.

Entä miten tavallisen ihmisen pitäisi 
valmistautua tulevaan rysähdykseen, 
josta kaiken aikaa pahaenteisesti puhu-
taan? Säästää ja luopua kaikesta kulut-
tamisesta? Vaiko tuhlata kuin viimeis-
tä päivää?

– No ei kumpaakaan, elää vain normaa-
listi. Mutta ihmisten pitäisi kyllä enem-
män seurata asioita ja ottaa selvää, akti-
voitua poliittisesti. Se on Ojapellon re-
septi, mutta hän myös ymmärtää, että 
hurjaksi kiihtynyt työelämä ei kaikille jä-

tä voimia aktivoitumiseen. Media kaiken 
kaikkiaan tyhmistää, väsyneille ihmisille 
tarjotaan sirkushuveja, jotta nämä pysy-
vät hiljaa ja tyytyväisen tylsistyneinä.

Ojapelto ei anna toimittajista mairitte-
levia lausuntoja. Toisaalta hän sanoo ym-
märtävänsä, että nämä työskentelevät 
kiireen keskellä, eikä aikaa asioiden tut-
kimiseen ole. – Kun minua on haastatel-
tu, juttuun ovat yleensä mahtuneet vain 
mielipiteet, eivät esittämäni faktat, hän 
harmittelee medioiden tilanpuutetta.

Niinpä taitaa käydä nytkin. Mutta osoit-
teesta http://ariojapelto.blogspot.com/ 
löytyy hänen keräämäänsä ja analysoi-
maansa tietoa.

Leena Nygård, teksti
Mauri Nygård, kuva

Kuvion lähde: 
Taloussanomat 23.5.2010, ”Markkinoita 
hermoromahduksen partaalla”
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Minua on haukuttu muun muassa kylähulluksi, änkyräksi, diletantiksi, 
populistiksi, teknologiavastaiseksi koneidensärkijäksi ja kommunistiksi.

Velkavyöry on voittamaton

Harri Holkerilla, Erkki Liikasella, Esko Aholla ja Iiro Viinasella ei aikanaan ollut ymmärrystä eikä ammattitaitoa. 
Sama osaamattomuus tiivistyi Paavo Lipposen ja Sauli Niinistön hallituskaudella.


