
KELOYRITTÄJÄ MARKKU HEIKKILÄ VASTAAN SUURI JA MAHTAVA 

SUOMEN VALTIOVALTA, VIELÄ KERRAN TESTATAAN SUOMEN 

OIKEUSLAITOKSEN RIIPPUMATTOMUUS 

 

Keloyrittäjä Markku J. Heikkilä ja yrityksensä Finkelo Oy (kuin Raamatussa 

Daavid) on jo 27 vuotta käynyt oikeustaistelua Suomen valtiovaltaa (Goljattia) 

vastaan. Viimeisimmän oikeuspäätöksen eli Helsingin hovioikeuden päätöksen 

(27.8.2003) jälkeen on ilmennyt uusia, erittäin painavia syitä, asiakirjoja ja muita 

dokumentteja.  

 

Suuren kelokaappauksen seurauksena Heikkilä menetti väärin perustein 

elinkeinonsa, luottokelpoisuutensa rahoituslaitoksissa ja uskottavuutensa 

yrittäjänä. Vielä kerran Heikkilä haluaa testata Suomen oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden. Hän jättää yritykseksensä Finkelo Oy:n nimissä 

korkeimmalle oikeudelle muutoksenhakuanomuksen helmikuun aikana. 

 
Kun vastassa on suuri ja mahtava Suomen valtiovalta, yksityinen pienyrittäjä häviää aina. 

Heikkilällä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia menestyä, kun valtiolla on takanaan huippujuristit. 

Kukaan pätevä ja ”voittoon uskova” asianajaja ei ole uskaltanut lähteä puolustamaan Heikkilää. 

Oikeudenkäynnit ovat yleensä kaatuneet muotovirheisiin. 

 
Heikkilä jätti marraskuussa 86 kauppa- ja teollisuusministeriölle yrityksensä Ähtärin Finkelo Oy:n 

nimissä ostositoumuksen kelon ostamiseksi, vuosittain noin 35 000 kiintokuutiometrin ostamisesta. 

Koska öljyn hinta romahti vuoden 1986 aikana, Neuvostokaupassa oli tavaton puute muista 

tuontitavaroista. Varsinaiseen Neuvostoliiton ja Suomen tavaranvaihtopöytäkirjaan vuodelle 1987 

keloa ei vielä tullut. Mutta lisäpöytäkirjassa kelon hyväksyttiin uutena tuontitavarana. Siinä sovittiin 

20 000 kelopuukuution kiintiöstä vuoden 1987 aikana. 

 

Suureen kelokaappaukseen tarvittiin Finnkelo Oy (kahdella ännällä) ja rajakauppaa harjoittava 

Norinter Oy: 

Finnkelo Oy:n (kahdella ännällä) perustamisasiakirja jätettiin 8.7.1987. Sen jätti 

varatuomari Arto Heikkilä, jonka sukunimi on sama kuin Markku Heikkilän, ihme 

kyllä ja tarkoituksellisesti. Tämä yritys hyväksyttiin kaupparekisteriin vasta 23.12.87, 

mutta uudella nimellä: Pohjolan kelo Oy, koska Markku Heikkilän Finkelo Oy 

(yhdellä ännällä) oli jo ennen sitä rekisterissä. 

Norinter Oy oli Kehitysaluerahaston, Pohjois-Suomen kaupunkien ja kuntien sekä 70 

yksityisen osakkeenomistajan perustama osakeyhtiö. Marraskuussa 86 Keran 

omistusosuus siitä oli 28 %. (Myöhemmin se oli enemmistöosakas.)  

 

Varsinainen suuri kelokaappaus tehtiin vuoden 1987 toisella vuosipuoliskolla. Kahden ännän 

Finnkelo yhdessä Norinterin kanssa onnistui hämäämään Neuvosto-osapuolen eli rajakauppaa 

harjoittavan V/O Lenfintorgin niin, että Markku Heikkilän Finkelon (yhdellä ännällä) 

ostositoumukseen sisältyvästä keloerästä (35 000 kuutiota) osa (20 000 kuutiota) päätyikin 

Norinterille. Loppuvuoden 87 kelokaupat salattiin täysin Heikkilältä. Hänelle selvisivät nämä 

kaupat vasta syyskuussa 98. 

 



Suuren kelokaappauksen seurauksena Markku Heikkilä menetti väärin perustein elinkeinonsa, 

luottokelpoisuutensa rahoituslaitoksissa ja uskottavuutensa yrittäjänä. Hänen seuraavilta 

yrityshankkeiltaan evättiin täysin julkinen, aluepoliittinen rahoitus. Lisäksi yksi, vakuusasiassa 

epäluuloinen Heikkilän sukulainen tappoi maaliskuussa 1993 Heikkilän vaimon ja itsensä. Heikkilä 

jäi kuusivuotiaan tyttärensä yksinhuoltajaksi. Sen jälkeen Heikkilä on käynyt valtiota vastaan 

oikeutta vuodesta 1996. 

 

 

Lisätietoja antavat: 

 

keloyrittäjä Markku Heikkilä 040 4151800 
markkujheikkila@gmail.com 

www.finkelo.fi  

 

ylitarkastaja (e.v.p.) Ilkka Salonen 0400 694615 

Rape.Koskinen@gmail.com 

https://rapekoskinen.wixsite.com/luppola 
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