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Politiikan tutkijan 
koulutuksen arvoste-
tussa Massachusetts In-
stitute of Technologyssa 
saanut ja liike-elämässä 
menestynyt monitaituri 
Charles Ferguson tuotti 
ja ohjasi vuonna 2010 
Oscar-palkitun dokumen-
tin "Sisäpiirin juttu". Kirja 
"Rosvojen valtio" täyden-

tää ja taustoittaa dokumentin sanomaa. 
Pääteemana on tarina, miten rikos kannat-

taa, kun se tehdään Wall Streetillä eikä Mean 
Streetillä1. Ferguson kertoo, miten rahoitus-
alan huippujohtajat ovat välttyneet syytteiltä 
ja todennäköisiltä vankilatuomioilta, vaikka 
alan toiminta perustui laajalti petokseen ja 
ajoi vuonna 2008 koko maailmantalouden 
tuhon partaalle. Toisiinsa niveltyvistä ker-
tomuksista muodostuva yksityiskohtainen 
ja huolellisesti dokumentoitu kuva rahoi-
tusalan sääntelyn purkamisesta, kriiseistä ja 
väärinkäytöksistä saa lukijan haukkomaan 
henkeään. 

Toisena vakavampana teemana on vähit-
täinen Yhdysvaltojen politiikan ja talouden 
vallankaappaus. On tehty suuri puhallus, jossa 
kepulikonstein on kupattu rahaa enemmistöl-
tä talouden eliitille samalla kun on laiminlyöty 
innovointia, uuden teknologian käyttöönottoa 
ja tuottavuuden kehittämistä. Keskiluokka on 
näivettynyt, kun ammattiliittojen asemaa on 
heikennetty, ja köyhät ovat joutuneet pankki-
en kyseenalaisten liiketoimien, kuten kieron 
saalistusluotonannon ja koronkiskonnan, 
armoille. 

Eriarvoisuuden lisääntyessä luokkien väli-
set raja-aidat ovat entistä korkeammat ja eliit-
ti elää omassa maailmassaan. Yhdysvalloissa 
lähtökohtien tasaisuus ja sosiaalisen nousun 
mahdollisuudet ovat jopa vähäisemmät kuin 
Euroopan perinteisissä luokkayhteiskunnissa. 
Samalla väestön valtaosan koulutusmahdol-
lisuudet ovat kaventuneet. Amerikkalainen 
unelma on pirstaleina. Diagnoosi muistuttaa 
syöpää, joka kalvaa yhteiskunnan rakenteita 
ja talouden kasvumahdollisuuksia.

Keskeisenä työkaluna on ollut vaikuttami-
nen politiikkaan ja mielipiteisiin rahoituksen, 
asenteiden ja ennakkokäsitysten muokkauk-
sen avulla. Rahoitusmaailma on huolehtinut 
siitä, että sen edustajat ovat suorassa yhtey-
dessä sekä päättäjiin/valvojiin että yliopisto-
maailmaan, joka neuvoo molempia osapuolia. 
Ei olekaan ihme, että rahavaltaa hännystele-
vän asiantuntijan pyöröovi voi kääntyä koko 
kierroksen vuoroin Wall Streetin, yliopiston 
ja valvojien suuntaan. Erityistä ryöpytystä 

akateemisesta korruptiosta ja riippumatto-
muuden turmelemisesta saa nykytaloustiede 
ja sen nimeltä mainitut edustajat etunenäs-
sään Larry Summers, Harvardin yliopiston 
taloustieteen professori, joka on toiminut mm. 
presidentti Clintonin valtiovarainministerinä 
ja presidentti Obaman kansallisen talousneu-
voston johtajana. Voi olla, että jotkut heistä 
uskoivat siihen mitä tekivät, vaikka monelle 
myös maksettiin avokätisesti pankkien kannan 
tukemisesta. 

Ferguson ei näe mitään olennaista eroa val-
tapuolueiden, demokraattien ja republikaani-
en Wall Street-suhteissa. Kehityslinja on ollut 
yhtenäinen aina Reaganin valtakauden aloit-
tamista uudistuksista, Clintonin aikaiseen 
rahoitussektorin sääntelyn purkamiseen ja 
Obaman hallinnon haluttomuuteen asettaa 
rahoitusjätit vastuuseen teoistaan. Politiikassa 
vallitsee duopoli, kaksinvalta, jonka elinehto-
na on Wall Streetin hallitsema vaalirahoitus. 

Samalla äänestäjät ovat vieraantuneet po-
litiikasta ja ajautuneet median hallitsemaksi 
vaalikarjaksi. Olisin suonut, että kirjassa oli-
si vaalirahan ja lobbauksen lisäksi käsitelty 
myös median roolia. Miten rahavallan edut ja 
näkemykset ovat saaneet hienovaraisen mieli-
piteen muokkauksen ja räikeän propagandan 
avulla yliotteen? Tämän avulla enemmistö on 
saatu sietämään ja jopa kannattamaan sellais-
ta politiikkaa, jolla tulonjakoa on vääristetty 
kansalaisten enemmistön vahingoksi.

 Analyyttisempiä kuvauksia kriisin taus-
toista on esitetty, mutta yksityiskohtaisin 
esimerkein väritettynä Fergusonin esitys on 
vakuuttava, vaikka se moraalisin äänenpai-
noin höystettynä muistuttaakin New Yorkin 
piirisyyttäjän puheenvuoroa suuressa viiden 
mafiaperheen vastaisessa oikeudenkäynnis-
sä. Rivien välistä huokuu, miten Ferguson on 
tuohtunut siitä, etteivät ahneet ja moraalit-
tomat pankkiirit joudu vastaamaan teoistaan 
oikeudessa eikä järjestelmää ole perusteelli-
sesti uudistettu, vaan palkitsemiskäytännöt 
ovat saaneet jatkua entisellään.

Kirjan lopussa on lyhyt lista tarvittavista 
uudistuksista. Tätä voi verrata Joseph Stig-
litzin kirjassaan "The Price of Inequality"2 
esittämään uudistusohjelmaan, koska Yhdys-
valtojen nykytilan kuvaukset ovat aika lähellä 
toisiaan. Molempiin sisältyy kilpailulainsää-
dännön ja markkinoiden sääntelyn vahvis-
taminen. Ferguson, jolle pankkiirit olivat ne 
suurimmat konnat, vaatii pankkien valvonnan 
ja sääntelyn vahvistamista, talletus- ja inves-
tointipankkitoiminnan erottamista toisistaan 
ja suurien pankkien pilkkomista. 

Uudistusohjelmaan sisältyy ongelma. Miten 
suunta voisi kääntyä ja uudistukset saadaan 

voimaan, jos jo kirjan nimi painottaa, että 
Yhdysvallat on saalistajien yhteisö, jossa on 
laajaa yritysrikollisuutta? Eikö vastus ole yli-
voimainen? Yhteistä Stiglitzin kirjalle on halu 
uudistaa poliittinen päätöksenteko. Yritysten 
antaman vaalirahoituksen merkitystä on joko 
suitsittava tai se on kokonaan kiellettävä. 

Uuden ajan oireena on Wall Streetin val-
taajat-liike. Siinä missä Stiglitz painottaa de-
mokratialiikettä, joka ajaa kansalaisyhteis-
kuntaan perustuvaa demokratiaa nykyisen 
plutokratiaan (rikkaiden valtaan) perustuvan 
vallanjaon tilalle, Ferguson näyttää luottavan 
enemmän tulevan Suuren Uudistuspresiden-
tin ylhäältä päin johtamaan vallankumouk-
seen. 

 Kirjan ilmestymisen jälkeenkin on pankki-
en syntilista pidentynyt. Britanniassa rahoi-
tusvalvonta on todennut pankkien syyllis-
tyneen Libor-viitekoron manipulointiin, ja 
jo kolme pankkia on suostunut maksamaan 
korvauksia. Kuvaavaa tällekin skandaalille 
ovat rahoitusvalvonnan ja pankkien väliset 
sopimukset satojen miljoonien korvausten 
suuruudesta ilman oikeuskäsittelyä ja hen-
kilökohtaista rikosvastuuta. Lisäksi valtion-
varainministeri on jopa vaatinut, ettei Royal 
Bank of Scotland -pankin pelastamiseen 
käytettyä julkista rahaa käytetä näiden va-
paaehtoisten sakkojen maksuun vaan että 
ainakin osa tulisi johdon bonuksista. Usko-
matonta, mutta totta. Juuri nyt Yhdysvaltain 
oikeusministeriö syyttää Standard & Poor's 
-luottoluokittelijaa asuntoluottoperustaisten 
arvopapereiden riskiluokitusten vääristelystä 
palkkioidensa vastineeksi.

Kirjan on Terra Cognitan julkaisemana 
suomentanut Kimmo Pietiläinen. Pietiläi-
nen tuo suomen kielelle joka vuosi useita 
laadukkaita tietokirjoja, joiden kirjo ulottuu 
luonnontieteistä filosofiaan ja yhteiskun-
tatieteisiin. Ripeä julkaisutahti näkyy sekä 
suomennoksen sanavalinnoissa, joista osa 
on taloustieteilijälle oudohkoja (useat toki 
osuvia), että alkukieltä tavoittelevan tekstin 
lievänä kankeutena. Muutama lukijalle sel-
vittämättä jäänyt lause ei vaikeuta ymmärtä-
mistä kohtuuttomasti, mutta olisi suotavaa, 
että ulkomaisen tietokirjallisuuden suomen-
tamista tuettaisiin nykyistä enemmän, jotta 
lopputulos saataisiin hiotumpaan muotoon.  
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1 "Mean Streets" ("Sudenpesä") on Martin 

Scorsesen v. 1973 ohjaama gangsterielokuva.
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