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Sata vuotta sitten

Antti Suvanto  
Johtokunnan neuvonantaja

suomen Pankki

Palataan ajassa sata vuota taaksepäin vuoteen 
1912. Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan 
kahdeksas vuosikerta ilmestyy kuutena niteenä. 
Vuosikerran koko on 390 sivua. toimitukseen 
kuuluvat j.H. Vennola, o.W.Louhivuori, H. 
Paavilainen ja martti kovero.

aikakauskirjan vastaava päätoimittaja juho 
Heikki Vennola on Helsingin yliopiston kan-
santaloustieteen ja tilastotieteen professori. 
Hän toimii vuonna 1884 perustetun kansanta-
loudellisen yhdistyksen puheenjohtajana ja 
käyttää puheenjohtajan nuijaa myös osuusliike 
elannon hallintoneuvostossa.

Vennola on sosiaaliliberalismia kannattava 
porvari ja kirjoittaa ahkerasti päätoimittamaan-
sa lehteen. Hän esittää tukensa konsuli Gösta 
sumeliuksen tekemälle ehdotukselle teollisuus-
luottolaitoksen perustamisesta teollisuuden 
pääomantarpeita tyydyttämään, pohtii raitiotie-
liikenteen kunnallistamista ja arvioi suomen 
asemaa Venäjän viljantuonnissa.

raitiotieliikenteen järjestäminen on ajan-
kohtainen asia. tampereelle ja Viipuriin suun-
nitellaan raitiotien rakentamista. Helsingissä 
rahatoimikamari ehdottaa raitiotieliikenteen 

ostamista yksityiseltä yhtiöltä Helsingin kau-
pungille. Vennola kannattaa sitä ja perustelee 
kantaansa sillä, että näin voidaan järkiperäises-
ti suunnitella kaupunkialueen laajenemista ja 
asutuksen sijoittamista. jollei näin menetellä, 
niin ”tulee kaikissa väestökeskuksissa kipeä 
asuntokysymys entistä kipeämpänä esille”. 

Venäjän osuus suomen viljantuonnista on 
vuosien mittaan supistunut ja saksan noussut. 
Venäjä on alkanut esittää vaatimuksia suomen 
viljantuonnille säädettävästä tullista. tätä eh-
dotusta Vennola vastustaa. Hän pelkää, että se 
johtaisi viljan kallistumiseen ja saattaisi Venä-
jän viljavarastot suomen viljantuonnissa mono-
poliasemaan.  Vennola ei näe, että tuontitullin 
avulla voitaisiin tukea suomen maanviljelystä, 
koska tulli ei koskisi Venäjältä tuotua viljaa.

oskar Wilhelm Louhivuori on Vennolan 
tapaan yhteiskunnallinen monitoimimies ja ah-
kera debatoija aikakauskirjassa. Hän toimii 
Helsingin maanviljelyslyseon opettajana, hen-
kivakuutusyhtiö salaman tilastoasiantuntijana 
ja Helsingin yliopiston ”sosiaalisen alkoholi-
opin” opettajana.
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Louhivuori kirjoittaa henkivakuutuksesta ja  
toteaa, että suurin syy ”köyhäinavustustarpee-
seen on vanhuudesta johtuva työhönkykene-
mättömyys ja perheenelättäjän kuolema, siis 
juuri ne vaarat, joiden taloudelliset vaikutukset 
ovat henkivakuutuksen avulla torjuttavissa”. 
Hän pyrkii esimerkkilaskelmien perusteella 
osoittamaan, että henkivakuutuksen avulla oli-
si mahdollista saada aikaan ”parannusta vähä-
varaisen kansamme taloudellisen tilan turvaa-
miseksi” varsinkin, jos isännät, työnantajat ja 
maalaiskunnat tulevat avuksi.

kahdessa euroopan valtiossa on 1900-lu-
vun alussa voimassa paloviinamonopoli. sveit-
sissä tislattujen juomien valmistus ja maahan-
tuonti on pidätetty liittovaltion yksinoikeudek-
si. Venäjällä laki säätää paloviinan myynnin 
valtion yksinoikeudeksi.

Louhivuori kuvaa kirjoituksessaan värik-
käästi Venäjän viinamonopolia. Hän toteaa, 
että sen ensisijainen tarkoitus on ollut hankkia 
kruunulle verotuloja. Venäjän valtion tulo- ja 
menoarviossa vuodelle 1912 paloviinan myyn-
timonopolin tuotto on suurin tuloerä, yli kolme 
kertaa suurempi kuin välittömien verojen tuot-
to ja yli neljä kertaa suurempi kuin tullitulot. 
järjestelmän kalleuden vuoksi nettotuotto kui-
tenkin jää paljon vähäisemmäksi. Louhivuori 
siteeraa venäläistä keskustelua, jossa monopo-
lia on arvosteltu raittiustyön lähtökohdista. 
arvostelijoiden mukaan monopoli on edistänyt 
kadulla juopottelua.

martti kovero on edward Gyllingin, otto 
Wille kuusisen ja sulo Wuolijoen luokkatove-
ri jyväskylästä ja heidän opiskeluaikainen ystä-
vänsä. Hän on vuonna 1911 jättänyt aktiivipo-
litiikan ja siirtynyt tilastollisen päätoimiston 
palvelukseen. Hän julkaisee aikakauskirjassa 
tilastollisen yhteenvedon vuoden 1911 edus-
kuntavaalien tuloksista. siinä hän kiinnittää 

huomiota äänestysvilkkauden jatkuvaan las-
kuun.

H. Paavilaisen kynästä irtoaa kaksi artikke-
lia aikakauslehden  vuosikertaan. Näistä jäl-
kimmäinen esittelee tilastoja euroopan rik-
kaimpien maiden, englannin, ranskan ja sak-
san pääomanviennistä. englannin pääomasijoi-
tuksista suurin osa menee imperiumin siirto-
maihin, Yhdysvaltoihin ja argentiinaan. rans-
kasta menee pääomasijoituksia enemmän Ve-
näjälle kuin sen omiin siirtomaihin. saksan 
pääomasijoitusten kärjessä ovat Yhdysvallat, 
itävalta ja Venäjä.

Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja hei-
jastaa hyvin kansantaloudellisen yhdistyksen 
sosiaalireformista agendaa. ulkomailta haetaan 
oppia uudistusten ajamiseksi. teollisuushalli-
tuksen tilastollisen osaston virkailija urho toi-
vola pohtii, tulisiko sairausvakuutus tehdä pa-
kolliseksi. ilmari ervast on käynyt tutustumas-
sa uusimpiin ehdotuksiin työttömyyden poista-
miseksi englannissa. Hän nostaa esille muun 
muassa työnvälitystoiminnan järjestämisen ja 
työttömyysvakuutuksen. i. sara puolestaan on 
tutkinut kaavoituksen suhdetta työväestön 
asuntokysymykseen saksan kaupungeissa.

aikakauskirjassa seurataan yhteiskunnalli-
sen lainsäädännön kehitystä ja esitetään sään-
nöllisiä tilastokatsauksia maa- ja metsätalou-
den, teollisuuden, kaupan, rahoitus- ja vakuu-
tustoiminnan tilasta sekä työväenliikkeestä, 
osuustoiminnasta ja kunnallispolitiikasta.  kat-
sauksissa on noteerattu Länsi-suomen Pankin 
perustaminen, päätös Helsingin osakepankin 
perustamisesta sekä Helsingin arvopaperipörs-
sin toiminnan alkaminen.

Vuoden alussa suomen yleinen taloudelli-
nen tila esitellään ”jokseenkin suotuisana”. 
ulkomailla vallitsevien keveiden rahaolojen 
vuoksi suomeen on saatu jo ”muutaman vuo-
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den ajan vedetyksi melkoinen määrä ulkomai-
sia lainapääomia”. Vuoden aikana rahamarkki-
nain tilanne alkaa taas kiristyä kansainvälisistä 
syistä. syynä on Balkanin sota1 ja siitä johtuva 

yleiseurooppalaisen sodan pelko, todetaan ai-
kakauskirjan vuoden viimeisen numeron raha-
markkinakatsauksessa. □

1  Sota alkaa lokakuussa 1912, jolloin Bulgarian, Serbian, 
Kreikan ja Montenegron muodostama liittouma ryhtyy soti-
laallisiin toimenpiteisiin vallatakseen Makedonian ja osia 
Traakiasta Osmannien valtakunnalta.


