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Spede menetti omaisuutensa
johdannaiskaupoilla

Pertti "Spede" Pasanen myi arvokkaimman 
yhtiönsä Spede-Tuotannon vain viikko ennen 
kuolemaansa Pankkiiriliike Sofille. Spede tus-
kin antoi omaisuuttansa Pankkiiriliike Sofin hoi-
dettavaksi, vaan hän itse pelasi suurimman 
osan varoistaan johdannaiskaupoilla, ja Spe-
de-Tuotanto Oy oli kauppojen vakuutena. Sik-
si yhtiö joutui vuonna 2001 Sofin haltuun, mitä 
Speden sydän ei kestänyt.

Katoavaista on maallinen mammona. Sen sai 
Spede kokea karvaasti. Hän oli aina kiinnostu-
nut peleistä ja se koitui hänen kohtalokseen. 
On väitetty, että vuosituhannen vaihteessa 
Speden omaisuus olisi ollut Pankkiiriliike Sofin 
hoidossa. Väite tuskin pitää paikkaansa, sillä 
omaan erinomaisuuteensa luottanut Spede 
tuskin olisi antanut varojaan kenenkään toi-
sen huostaan, varsinkin kun on kyse johdan-
naiskaupoista. Spede itse sähläsi.

Toki olisi ollut mahdollista, että Sofi olisi hoita-
nut osaa Speden varoista, sillä silloinen Sofin 
toimitusjohtaja Mika Lehto oli Speden naapuri 
ja tunsi hänet omien sanojensa mukaan hyvin. 
Tuskin silti. Vuonna 2001 Lehto väitti, että Spe-
de olisi halunnut vetäytyä yrityksessä taka-
alalle ja ohjelmaformaateille kansainvälisen le-
vityksen.

Jälkimmäinen voi pitää kutinsa, mutta ensim-
mäinen ei. Spede taka-alalla? Mahdotonta.

Myös Lehdon jälkimmäinen väite oli erikoinen, 
sillä käytännössä elokuvien ja televisio-ohjel-
mien oikeudet oli myyty pois Spede-Tuotan-
nosta, jäljellä oli vain lähinnä kuoret ja varalli-
suus, joista jälkimmäinen kiinnosti pankkiirilii-
kettä.

Spede-Tuotannon vuosituhannen vaihteen ti-
linpäätöksistä käy ilmi, että yhtiön hallussa oli 
muun muassa Soneran johdannaisia. It-kup-
lan puhkeamisen myötä Spedelle jäi musta-
pekka käteen, varsinkin jos veikkasi ja otti joh-
dannaisilla näkemystä kurssiromahduksen 
vastaisesti.

Julkisuuteen annettiin kuva, että Spede-Tuo-
tannon kansainväliseen levitykseen pyrittiin ai-
dosti. Yhtiön toimitusjohtajaksi pestattiin Kalle 
Kivimäki, joka oli hankkinut kokemusta me-
dia-alalta. Myynti takkusi. Tai mitä Kivimäki oi-
keastaan kauppasi, jos ei ollut oikein mitä myy-
dä.

Mielenkiintoista on, mihin hintaan Spede myi 
elokuvien ja tv-ohjelmien oikeuksia pois Spe-
de-Tuotannosta. Voipi olla, että kaikilta osin 
hinnoittelu ei kestäisi kovin kriittistä tarkaste-
lua. Oli se Härski!

Voi rähmä, ehe-ehe, ommaissuus mänj!
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