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n A A N P U U r e j a JALONPOIKAIS-MAAPAnKKI
VENAJALLA.
Kirjottanut

- Tozvo T. Kaila.
Useampia vuosikymmenia on kysymys maanpuutteesta Venajalla ollut sen yhteiskunnan kaikkein polttavimpia. »Maata ja
vapauttal« on talonpoikain yha kiihtyva vaatimus •— ajottain
on se yltynyt sotahuudoksi laajalti levinneissa agraarilevottomuuksissa ja verisissa kapinoissa. Kansan .maannalka enenee samassa
suhteessa kuin sen fyysillinenkin nalka ' — ne ovat toistensa
seuraus ja syy.
Koska nykyinen maanomistus ja maanpuute suoranaisesti
perustuvat talonpoikaisvapautukseen, on ensiksi luotava silmays siihen.
Helmikuun

I
19 p. 1861^) vapautusmanifestin

lopulliseen

muodosteluun on maata omistavalla aatelistolla ollut suuri vaikutusvalta.
maini tulle.

Koko vapautustyo oli sarja mydnnytyksia viimeksi^

Useat tilanomistajat pitivat valttamattomana, etteivat talonLdhteina on etupaassa kaytetty Talonpoikais-maapankin vuosikertomuksia
seka professorien Herzensteinin, Manuilovin ja Tschuprovin seka ruhtinas Dolgorukovin alustuksia suuressa agraarineuvottelussa 27-—29 paivina huhtikuuta v. 1. vuonna

1904;

jonkun verran myos -Skalonin kirjotusta: KpeCTiHHCKififiaHK*H'ero

aoaiimnKH (Talonpoikaispankki j a sen velalliset), seka muutamia muita.
^) "Vanhaa lukua; samoin kaikki seuraavassa esiintyvat paivamaarat.

He-
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pojat saisi riittavasti maata; muussa tapauksessa — niin lie
arvelivat — eivat ensiksi mainitut tulisi saamaan tarpeeksi tyovoimaa.
Kun oli maarattava se perusta, jonka; mukaan talonpojille
oli luovutettava maata, oli alkuaan lahtokohtana se maara, joka
siihen asti oli faktillisesti heidan hallussaan. Maanomistajat
saivat kuitenkin aikaan lukuisia rajotuksia.
Niinpa maarattiin »nadjelin«^) ylaraja: missa talonpoikain
hallussa ollut maa-alue nousi taman rajan ylapuolelle, siella sai
tilanomistaja koko ylijaaman. Tosin maarattiin myos alaraja
(se oli kolmas osa ylarajasta), mika oikeutti talonpojat saamaan
tilanomistajan hallussa oUeesta .maasta niin suuren lisan, etta
nadjel tuli olemaan alarajan suuruinen — ellei se sita ennestaan
o l l u t . M u t t a kun nadjelin seka suurin etta vahin maara asetettiin varsin' alhaiseksi, jouduttiin siihen i lopputulokseen, etta
»leikkaukset« tilanomistajain hyvaksi olivat erittain tavallisia,
kun sita vastoin talonpoikain hallussa oleva maa" lisaantyi »vaan
poikkeustapauks{ssa« — kuten reformikomissioille olikin maaratty.
• Useat muutkin asianhaarat myptavaikuttivat talonpojille
tulevan alueen pienuuteen. Niinpa maarattiin lunastusmaksu —
eli lunastusvero, jota talonpojat maksavat hallitukselle, joka on
valittajana naiden ja tilanomistajien kesken — suhteellisesti alenevaksi, s. o. korkeimmaksi ensimaiselta desjatinalta,') josta katsottiin omistajalla olevan suurimman hyddyn,ja kultakin seuraa valta
^) Nadjel:
kohti.

se maara maata, mika tuli •>sielua.«, s. o. miespuolista

henkea

)tSielui-sanaa (dusa) kaytetaan muuten vaihtelevissa merkityksissa: milloin

se vastaa suomalaista shenkeac, seka miehia etta naisia ; toisinaan • yksinomaan
mieliia ja joskus vain tyokelpoisia ja veroamaksavia miehia
Tatakin myonnytysta

suuresti supisti se

maarays,

haltuun piti jaaman vahintain ^/s — arolaaneissa Vs

—

(i6
etta

maatilan

v. tajrttaneita.)
tilanomistajan
koko

alasta,

tuli sitte talonpoikaa kohti kylakunnalle jaamaan miteni vaha maata tahansa.

^) I

desjatina =

1,0935 ha.
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desjatinalta asteettain alemmaksi. Tasta oli seurauksena "se
etta mita pienempi talonpojille tuleva maa-ala oli, sita suuremman maksun sai tilanomistaja kultakin desjatinalta.
Maanomistaja saattoikin usealla tavalla vahentaa entisten
alustalaistensa osuutta, mihin vahentamiseen hanta kiiliotti m. m.
- juuri yllamainittu korkeampi keskimaarainen hinta. Manifest!
19 p. helmik. 1861 myontaa naet talonpojille vallan vapaaehtoisesta sopimuksesta tilanomistajan kanssa luopua osasta lieille
tulevasta maasta. Talonpojat _ kayttivatkin varsin- usein tata
»oikeuttaan«: he olivat tottumattomia rahatalouteen, ja lunastusverot olivat suoritettavat rahassa, ollen viela suhteettoman - korkeita. Osaltaan vaikutti heihin myos tilanomistajain puolelta tuleva
painostus, jota viranomaiset varsin yleisesti katsoivat sormien
lomitse. »Sopikaa isantanne kanssa« oli usein vastauksena talonpoikain puolelta tuleviin valituksiin. Mutta tassa »vapaaehtoisessa«
sopimuksessa olivat isannat saannoUisesti vahvempana puolena
E'delleen tuotti varsin suurta turmiota entisille maaorjille
se pykala vapautuskirja.ssa, jonka mukaan he saattoivat tehda
isantansa kanssa sellaisen sopimuksen, etta tama, lahjotti heille
^/t korkeimmasta nadjelista, jonka jalkeen heilla ei ollut oikeutta
vaatia lisaa maata lunastusmaksua vastaankaan. Naille »lahjotustilallisille« (darstvjenniki) tulivat sittemmin olot varsin ahtaiksi:
heihin etupaassa maanpuute kipeasti koskee,'
Yleensa tuli talonpoikain osalle maata aivan riittamattomasti;
kahdeksassa keskimaisessa laanissa jai kbkonaan maata vaille
11^/2 "/o talonpoikaisvaestosta, ja 54 "/o sa iriittamattomasti maata
(nadjelalle 2 desjatinaa)^). Maattomien runsaan lukumaaran ymmartamiseksi otettakoon huomioon, etta venalaisilla, tilaUisilla oli
^) Maanpuute oli ehdottomasti suurin mustanmullan seuduissa: talla alueella

580,766 miespuolista]henkea kohti keskimaarainen nadjel (osuus)
1,642,624 JsieluUat oli I—2 desjatinaa. MuuUa alueella
luvut sita vastoin vain 172,686 ja 378,434 >sieluac.

olireforminjalkeen

I

desjatina tai alle;

olivat vastaavat
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suhteettoman runsaasti kaikenlaistapalvelusvakea: muutaman sadan
»sielun« omistajalla saattoi olla kymmenittain kamaripalvelijoita,
lakeijoja, hovimestareita, metsastyshaukan hoitajia y. m. enimmakseen joutilasta'vakea. Nama sitten tulivat osaksi maalais-'
proletariatia »uuden jarjestelman« aikana.
Kruunun talonpoikien asema tuli verrattoman paljoa suotuisammaksi kuin yksityisten. Lain kautta v. 1866 jarjesteltiin heidan
maanoraistusolonsa; he tulivat yleensa saamaan eneraman maata
kuin yksityisten talonpojat v. 1861 korkeimman nadjelin mukaan.
Edelleen on huomattava, etta heidan luanstusmaksunsa tulivat
2—2^/2 alhaiseramiksi kuin muitten talonpoikain vastaavissa laaneissa. Tama on sita merkittavampi seikka, kun kruunun talonpoikia oli yhta nionta kuin yksityisten: kruunun (ja apanasi-)
talonpoikia oli 10,670,600 »revisio-sielua«^), yksityisten sita vastoin
10,608,100 »revisio-sielua«.
Yllaolevasta kaynee selvaksi, etta maanpuute oli saannoUinen
ilmio jo heti talonpoikaisvapautuksen toimeenpanon jalkeen.
Mutta vaeston lisaantyessa on yllamaihittu epakohta yha
enentynyt, varsinkin kun maanviljelys Venajalla edistyy sangen
hitaasti — vielapa huononeekin paikottain. Maalaisvaeston on
laskettu Venajalla Usaantyneen vv. i860—1900 5o:sta 86:een
miljoonaan henkea eli 72 "/o. ^)
Vaeston lisaantymisen johdosta pienentyivatnadjelit: v. i860
oli keskimaarainen nadjel ollut (»revisio-sielua« kohti): entisilla
kruunun talonpojilla 6,7 desjatinaa, entisilla apanasi-talonpojilla
4,9 des. ja yksityisten talopojilla 2,3 desjatinaa^ eh keskimaarin
^) jRevisio-sieluiksis kutsuttiin niita> sieluja*:, jotka olivat elaneet lahimman
edellisen vaeulaskun, »revision« tapahtuessa, erotukseksi
elavista >sieluista<.

utodellisista*

kuUoinkin

I

I
^) Miespuolineu vaesto, ionka lukumaaran mukaan maaomistus yleensa lasketaan, on saman

ajan kuluessa (maaseudulla)

33.sta 43:een miljonaan, eli 87 "/o.

enentynyt

vielakin

nopeammin:
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kaikilla 4,8 desjatinaa. Tama keskimaara 4,8 des. aleni v. 1880
3,5:een des. ja v. 1900 2,6:een desjatinaan miespuolista »todellista«^) »sielua« kohti. Tama maara, •2,6 desjatinaa, koskee koko
maata; niilla seuduilla, missa maanpuute jo 1861 oli huomattava,
on se luonnollisesti paljoa alempi.
Maanpuute on useissa seuduissa kiihtynyt intohimoiseksi
maannalaksi, joka vaikuttaa luonnonvoiman haikailemattdmyydella. Tuskin missaan pidetaan maanomistusoikeutta niin vahan
pyhana, kuin Venajalla. Maananastuksia tapahtuu tuhkatiheaan,
usein ovat ne valittdmassa yhteydessa talonpoikaislevottomuuksiin
ja kapinoihin.
Hammentyneista oikeuskasitteista ei kuitenkaan saa syj^taa
yksinomaan talonpoikia. Heidan tuli jo alunpitaen vuokrata entisilta isanniltaan maita, jotka olivat vuoteen 1861 olleet talonpoikain hallussa ja joita he vielakin pitavat laillisena omaisuutenaan.
Edelleen mainittakoon, etta maananastus voittaa lain voiman, jos
se on jatkunut vastaansanomatta omistajan puolelta kymmenen
vuotta. 2) Talla keinolla hankkivatkin talonpojat vuotuisesti melkoiset alat maata.
Verrattomasti laajemmassa maarassa korvaavat talonpojat
kuitenkin maanpuutteensa vuokraamalla. Heidan tassa muodossa viljelemastaan maasta loytyy tietoja vain i83:sta piirista,^)
^) Katso muistutusta edellisella sivulla.
^) Olen itse sattunut seuraavan tapauksen todistajaksi, joka mielestani on
varsin knvaava. Eras humaaninen tilanomistaja Novgorodin laanissa oli antanut
naapuristossa asuvalle talonpojalle maakappaleen kaytettavaksi ilman vuokramaksua.
Tata jatkui useita vuosia: vuokraa ei vaadittu oUenkaan. Kymmenen vuoden
kuluttua (1903) ilmotti talonpoika, etta on vastedes turha tehda mitaan sopimusta
maakappaleen kayttamisesta: se on nyt hanen omansa »vanhettumisen« lain mukaan.
Ja hanen haltuunsa se jaikin.
Ujesd, joka on seuraava, laania pienempi hallinto-alue ; useat Venajan
ujesdit ovat seka vakiluvultaan etta alaltaan Suomen laanien kokoisia.
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s. o. noin puolesta kaikista; naiden tietojen mukaan on
talonpoikain vuokraama maa-ala i6 miljoonaa desjatinaa eli
suunnilleen 20% nadjeli-maan pinta-alasta. Prof. Tschuprovin laskujen mukaan on talonpoikain kaytettavana vuokraa
vastaan noin puolet kaikesta yksityisten, apanasi- ja kruunun
viijelyskelpoisesta maasta.
On kuitenkin otettava liuomioon,
etta maanvahyys on eri seuduissa eri suuri, mutta ylla oleva
maara koskee koko valtakuntaa, myoskin niita seutuja, joissa
maanpuute ei ole tuntuva.
Vuokrajarjestelmakaan ei kykene korvaamaan maanpuutetta.
Syyt siihen ovat monellaiset.
Ensiksi ovat vuokramaksut usein ' suhteettoman korkeat:
vuokrattu maa on tavallisesti sen kayttajille aivan valttamatdn,
joten he — suuren kilpailun vallitessa — tyytyvat arvioimaan
Oman tyonsa varsin halvaksi. Joskus tuottavat vuokramaat suoraa
tappiotakin: ne on pitanyt vuokrata etupaassa niiden aseman
takia: usein tilanomistajain alue tunkeutuu syvalle talonpoikaismaahan, joskus se ymparoi yksityisia osia viimeksimainitusta joka
taholta, toisinaan estaa se talonpojilta paasyn maantielle, kaivolle
j . n. e., joten nama ovat taydellisesti tilanomistajan vallassa.
Ja kun tietaa, etta joukottain maatiloja joutuu keinottelijoiden
ja koronkiskurien kasiin, voi jo edeltapain arvata, mitenka he
kayttavat asemaansa. Kokemus osottaa nama a priori paatelmat
oikeutetuiksi. — Vuokrahinnat kohoavat — yleensakin — aivan
suhteettomasti vuodesta vuoteen.
^) Prof. Tschuprov laskee vaosien

1877—78 tietojen

mukaan, jotka kuiten-

kin ovat suuresti vanhettuneet -— myoliaisempia taydellisia ei ole — talonpoikain
koko maan I3i:ksi milj. desjatinaksi, kruunun maan 4:ksi

milj.

desjatinaksi, j a

yksityisten maan lo8:ksi milj. desj. Prof. Manuilov pitaa yllamainittuja numeroita
liian korkeina; yksityismaan (Euroopan Venajalla) ban arvioi 96:ksi milj.

desja-

tinaksi, josta 41 milj. des. metsa':iaata, ja apanasimaat 7,6 milj. des., josta 5 milj.
des, metsaa.

Kruunun maat arvostelee Prof. Herzenstein

i
1

4,176,000

desjatinaksi.
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Edelleen haittaa vuokrajarjestelmaa se, etta lahes puolet
valtion vuokrasopimuksesta tehdaan julkisten huutokauppain
perusteella, mika on omiansa edistamaan keinottelua ja korottamaan hintaa lopullisille vuokraajille.
Vihdoin on vuokra-aika suhteettoman lyhyt; aivan yleisesti
yksi vuosi. On sanomattakin selva, etta tamakin asianhaara on
omiansa korottamaan hintoja, samalla kun se ehdottomasti johtaa
rydstoviljelykseen, varsinkaan kun ei laki myonna vuokraajalle
mitaan korvausta hanen tekemistaan maanparannuksista.
Luonnollisin ylla kasitellyn epakohdan — maanpuutteen —
parantamiskeino on nain ollen epailematta maanosto. Tasta tulee
myohempana kysymys, kun siirryn kasittelmaan varsinaista ainettani, Talonpoikais-maanpankin toimintaa.
Sanottanee varmaan: lisaantyyhan vaesto huomattavasti
muissakin maata viljelevissa valtioissa, eika naissa kuitenkaan valiteta maanpuutetta, ainakaan niin aanekkaasti kuin Venajalla.
Mista ero? —• Asia on se, etta maanviljelys on muualla yleensa
verrattomasti edistynyt: maan tuottavuus on suuresti lisaantynyt;
Venajalla sita vastoin on edistys varsin laimeaa.
On laskettu, etta viljasato .— keskimaarainen — yhta
suurelta alueelta suhtautuu Venajalla ja muissa maissa: rukiin
100:230, vehnan 100:280 ja kauran 100:277; Venajalla on maan
tuottavaisuus niin muodoin keskimaarin 2—-3 kertaa pienempi
kuin edistyneemmissa maissa.
Saattanee nain ollen kysya, eiko maanpuutetta saattaisi yksinkertaisesti korvata intensifioimalla maanviljelysta ? — Epailematta
onkin tata mahdollisuutta yleensa liian vahan huomautettu; mutta
siita huolimatta on olemassa lukuisia esteita tallaiselle maan tuotannon kohottamiselle.
Mainittakoon ensiksikin maalaisvaeston yleinen asema: sen
perin alhainen sivistyskanta ja oikeudettomuus; edelleen rasittavat verot ja yleensa nykyinenfinansi-jarjestelma.Minusta nayttaa

T
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myos silta, etta Venajalla vallitsevan koUektivistisen maanomistuksen pitaisi olla tallaisena esteena. Tasta ovat kuitenkin mielipiteet varsin ristiriitaiset.
Kaikkien yllamainittujen esteiden poistaminen vaatii epailematta varsin paljon aikaa ^); mutta kysymys | maanpuutteesta kay
yha polttavammaksi. —Voipa itse maanpuutekin estaa, jopa vahentaakin maan tuottavaisuutta nykyoloissa:- peltomaan luonnottoman
suuri suhde koko maahan saa aikaan karjanhoidon supistamisen,
josta taas lopullisesti seuraa peltomaankin aleneva tuottavaisuus.
n.

I
I

I
Lienee paikallaan mainita myos pari sanaa hallituksen talouspolitiikasta. Useita vuosikymmenia on sen paapyrintona ollut
kaikin tavoin kehittaa teollisuutta, jopa varsin keinotekoisestikin.
Maatalous sita vastoin on jatetty aivan omiin hoteisiinsa. Talonpoikaissaatya on pidetty kokonaan eristettyna muista. — Vuokrajarjestelmasta on ylla puhuttu, samoin myos sivumennen verotuksesta. Maanviljelijain ammattiopetus • on aivan laiminlyoty,
samalla aikaa kuin- on perustettu runsaasti polyteknillisia opistoja,
teollisuus- ja kauppakouluja.
Teollisuuden kehitysyritykset eivat kuitenkaan ole saavuttaneet toivottua menestysta: sen tuotteilla on ollut vain rajotettu
menekki. taloudellisesti rappeutuneen talonpoikaisen vaeston
keskuudessa.
'
Huomattava piirre hallituksen maatalouspolitiikassa on m. m.
se kannatus, jota osotetaan talonpoikais-vaeston varakkaammille
aineksille: muiden »irtautumista maasta« on kaikin tavoin helpo• ^) Useat muut syyt nayttavat helpommin poistettavilta, kuten maanvuokran
lyhytaikaisuus ja vuokraajanoikeudettomuusmaanparannuksiin nahden, mika kumpikin
tekee melioraatiot, ainakin huomattavammat,- suorastaan mahdottomiksi; edelleen
maapalstojen hajanainen asema ja useinkin luonnottomat muodot.
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tettu. Tassa suhteessa yhtyvat Plehwen ja Witte'n jarjestelmat,
mikali niita on voitu toteuttaa.- Palaan muuten tahan kysymykseen kasitellessani Talonpoikaismaapankkia.
Siirtoasutuksenkin on halhtus — painvastoin kuin mita usein
meilla luullaan — jattanyt asianomaisten omiin hoteisiin, ainakin
yleensa katsoen. Kaiken kaikkiaan lasketaan 5o:sta Euroopan
Venajan laanistavv. 1885—1901 muuttaneen i^s milj. henkea kumpaakin sukupuolta siirtoasutuksille; saman ajan kuluessi on saman
alueen vakiluku kasvanut 2o:lla miljoonalla hengella..
Hallituksen ehka kaikkein huomattavin toimenpide maanpuutteen poistamiseksi on kuitenkin Talonpoikaismaapankin perustaminen.
III.
Valtion Talonpoikaismaapankkiperustettiin 1882, 18 p. toukokuuta, ja toimintansa alkoi se kevaalla seuraavana vuonna 1883,
Bungen olleessa raha-asian ministerina, jonka alle pankki kuuluu.
Pankin toiminta on alun pitaen ollut varsin keskitetty;
haaraosastoja oli tarkotus perustaa. etupaassa laanien paakaupunkeihin."-) Hallinto myos suunniteltiin ratkasevasti virkavaltaiseksi:
hallintoneuvostoon, joka on ylin aste, maarattiin kuuluvaksi johtaja ja kolme raha-asian ministerin nimittamaa jasenta. Haaraosastojen hoito uskottiin yllamainitun ministerin nimittamalle
johtajalle seka kolmelle jasenelle, joista laanin kuvernoari nimittaa
yhden ja laanin semstvo valitsee kaksi. Ratkaiseva valta jai
niin muodoin naissakin virkavaltaiselle ainekselle, koska johtajan
aani ratkaisee aanten sattuessa tasan.
Toteuttaakseen tarkotustaan, joka, kuten nimikin sanoo, on
maanhankinnan avustaminen talonpoikaiselle vaestolle, alkoi pankki
laskea liikkeeseen sVa/oom obligatsioita.
Vuonna

1904,

viimeisena

tiliruonna, joita

tettavanani, oli haaraosastoja kaikkiaan 40.

.

on

vuosikertomus

kay-
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Nain saaduista varoista myonnettiin alussa lainoja 24^/2 ja
34V2 vuodeksi, ja annettiin niita 7570 maan arvioidusta hinnasta;
loput tuli talonpojan maksaa itse: seikka, jolla oli varsin haitalliset seuraukset, kuten tulemme nakemaan. Kuoletukseen vaadittiin
— katsoen ajan pituuteen — i tai 2*/o. Kun toimituskustan-'
nuksiin viela laskettiin i^/o, nousivat talonpoikain suoritettavat
maksut niinmuodoin 7V2°/o:iin, kun kuoletusaika oli 34V2 vuotta,
a SVs^/oiiin sen ollessa 24^/2 vuotta — tama krediitti oli siis
varsin kallis.
Maksujen korkeus on sitakin huomattavampi, kun Aatelispankissa (vuodesta 1889) laskettiin hoitokustannuksiin vain V*"/"
ja korkokanta oli 4^/2%, joten maksut — kuoletusta lukuunottamatta — olivat Talonpoikaismaapankissa 6'/27o ja Aatelis-maapankissa 4^/4 "/o. — Yksityispankitkin ottivat jsamaan aikaan
hoitokustannuksiin vain ^/a"/"5V2°/o :n obhgatsiot konvertattiin v. 1893 4^/2%:iin; velallisten
maksuja ei kuitenkaan alennettu ennenkuih v. -1895, jolloin pankin toiminta muutenkin uusittiin;^) ne alennettiin silloin yhdella
prosentilla, mika vastasi yhden prosentin konverttausta. Samalla
kertaa alennettiin Aatelispankin maksut 4V47o:iin, seikka, mika
kuvaa hallituksenfinanssi-politiikkaa;kun viela otetaan huomioon
viimeksi mainitun pankin pitkat kuoletusajat, jonka mukaan kuoletusprosentti .saattoi aleta ^/4:aan, tulemme siihen tulokseen, etta
hallituksen alin talonpojille myontama luotto" oli 672°/" ja aatelisille kahta prosenttia halvempi: 4^/2%.
Muista i895:n vuoden uudistuksista mainittakoon, etta pankille suotlin oikeus myontaa lainoja 9o7o:iin arviohinnasta, jopa
aina tayteen maaraan asti.
|
Edelleen sai pankki oikeuden myontaa kiinteisto-lainoja sel-

^) Kaskykirjeella 14 p. marraskuuta

1894.
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laisillekin talonpoikais-tiloille, joita oli hankittu ilman pankin
valitysta. .
Lopuksi ryiityi pankki kokoomaan omaa paaomaa aina
50:een miljoonaan ruplaan asti; nailla varoilla oli tarkotus harjottaa itsenaista maatilojen ostoa, joita sitte myytaisiin palstot
tain talonpojille.
Kaikki yllaolevat uudistukset olivat omiaan vahventamaan
pankin rahallista asemaa; tulemme nakemaan, etta sen toiminta
tasta lahtien rupesi nopeasti kasvamaan.
Kaskykirjeella 6 p:lta jouluk. 1898 alennettiin maksut
jalleen, talla kertaa puolella prosentilla, koska 4 ^/2 7o-ii obligatsiot
konvertattiin . 4 "/gtsiksi. Mutta taman ohessa alennettiin hoitokustannuksista lasketut maksut ^U^jo-.im, ja myonnettiin lainoja
aina 55 ^/srksi vuodeksi, joten kuoletusprosentti tuli olemaan ^Iz.
Nain muodoin aleni huokein luotto 5 ''•U "/o:iin, ja ilman kuoletusta
4 7* 7o:iin.
Jotta ei pankki tulisi karsimaan suuria tappioita sota-aikana
sen haltuun joutuneiden (etupaassa velallisten maksukyvyttdmyyden tahden) maatilojen myynnista, paatettiin rajottaa pankin
toimintaa. Sen vuoksi paatettiin v. 1904 myontaa lainoja vain
60 "/o arviohinnasta yksityisille talouksille ja 7 5
kylakunnille
ja yhtioille. — Pankin muitakin liikkeenhaaroja rajotettiin tuntuvasti, varsinkin sen itsenaista maanostoa.
IV.
Esitan aluksi muutaniia numerotietoja pankin toiminnasta.

i8o

.
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Ostettu maata
Vuosi

1883
1884
•1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
189s
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

desjatinaa

18,239
210,047
318,092
294,688
. 219,480
190,463
156,347
172,138
162,840
148,018
157,298
180,965
183,242
208,659
356,314
590,229
717,386
817,365
774,251
695,514
739,581
567,628
7,878,784

Kaila.

Ostosumma
tuhansissa rupl.

95511,026
16,536
13,422
9,158
6,5°i

4,936
6,186
6,338
6,631
7,887
8,828
9,541
10,166
25,443
44,775
55,682
67,592
70,681
74,804
80,071
63,50Jt
600,660

Pankin

antama

laina tuji. rupl.

861
9,529
13,762
11,149
7,495
5,134
3,692
4,519
4,439
4,555
5,176
5,744
6,305
7,254
20,895
36,473
44.569
53)515
54,270
55,738
60,044
46,152
461,270

Its.

d cd
q n o]

ago

4s 0,
ss S 3

10
14
17
18
18
21
25
27
30
31
37
35
34
29
18
19
20
21
23
26
25
27

52
52
52
45
42
34
31
36
39
45
50
49
52
49
71
76
78
83
90
108
108
112

Edella olevasta taulusta nakyy,_ etta pankki on 22:n vuoden'
kuluessa valittanyt lahemma kahdeksan miljoonan desjatinan maata
hankkimisen talonpojille, myontamalla heille taman maan arvosta
600^/3 miljoonaa ruplaa lainaksi 461 ^4 miljoonaa ruplaa.
Siita naemme myos, etta talonpojat heti alun pitaen laajasti
kayttivat pankin valitysta hyvakseen.
Mutta pian ilmenivat kalliin luoton seuraukset. Tehdyt
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maanostot" tulivat niin epaedullisiksi, etta jopa i^^j^ niista
joutui haviolle, ja pankin haltuun jai niin muodoin suuri joukko
maatiloja. Vuodesta 1887 lahtien pieneni pankin Hike huomattavasti. Tata' jatkui vuoteen 1895, jolloin uudistus tehtiin. Vuoteen 1895 annettiin lainoja yhteensa alle 80 miljoonaa ruplaa, ja
kaikkiaan valiteltiin vahan yli kahden miljoonan desjatinan osto.
Kun ottaa 'huomioon, etta talonpojat olivat saman ajan kuluessa
hankkineet 5V4 miljoonaa desjatinaa maata (prof. Herzensteinin
laskujen mukaan) ilman pankin valitysta, seka etta heidan nadjelimaansa pinta-ala oli 110 miljoonaa desjatinaa, taytyy pankin
toimintaa yllamainittuna aikana pitaa varsin vaatimattomana,
Saraasta taulusta naemme myos, miten edullisesti luoton
halventaminen ja muut vuoden "1895 uudistukset vaikuttivat pankin liikkeen laajentumiseen. Naemme edelleen, miten sotavuonna
1904 ohjesaantdon tehty muutos sai aikaan suuren supistuksen.
Mita laina-ajan pituuteen tulee, mainittakoon, etta talonpojat
suosivat pitkia kuoletuskausia; niinpa tuli kaikista lainoista SSVsin
vuoden osalle seuraavat prosenttimaarat kaikista lainoista:

V. 1898 myonnetyista lainoista 82 %
V, 1899
So %
V. 1900
84 %
3i
V. 1901 •
. 86 %
V. 1902
89 70.
i>
If
V. 1603
88
7o
3)
V, 1904
88 7o
J)
1»

5J

IJ

)i

51

5J

Seuraaava taulu osottaa talonpoikain maaomaisuuden lisaantymista oston kautta:
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Ostettu lisaa:

Maaomaisuus
Vuosi

1898
1899
1900
1901
1903
1903
1904

ennen ostoa

Kaila.

taloutta kohti

Maaomaisuus

mieshenkea

lisaantynyt

taloutta kohti, desj.

desjatinaa

kohti desjatinaa

oston kautta

6,0
5.7
6,5
6,8
6,8
6,8
6,8

7,1
6,3
6,6
6,9
5,7
6,4
5,2

2,2
2,0
2,1
2,2
1,7
2,0
1,6

11870
10170
lOlO/o

ioi7o
8470
947o
7670

Enin osa Talonpoikais-maapankin valittamasta alueesta on
hankittu aatelisilta. Seuraavassa esitan muutamia numeroita,
jotka osottavat entisten omistajain saatya ja lukumaaraa. Allamainittuina vuosina oli talonpojille pankin valityksella siirtynyt
maa sita ennen kuulunut, lausuttuna prosenteissa koko kyseessa
olevasta maa-alasta :

1898

Talonpoikais-maapankille
ICauppiaille j a porvareille

MuiUe

1899

1900

1901

190Z

1903

1904

60,1 57,4 56,1 58,9 58,3 52,6 55,0
11,6 i i , i
14,2 14.4 12,9 19,2 13,8
13.4 12,4 11,2 13,0 11,8 12,6 11,1
6,8
4,4
6,4
7,9. 12,7 12,0 12,8
12,7
5,8
3,6
10,5
11,7
4,3
7,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
V

Kuten ylla nakyy, kuului osa maa-alasta pankille itselleen.
Osan siita se on saanut maksukyvyttomilta velallisiltaan. Mutta
pankki harjottaa vuodesta 1895 myos itsenaista maatilain ostoa.
E r i vuosille jakaantuu tama liike seuraavalla tavalla:
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S3
1900 — 48
190: — 87
1902 — 61
1903 — 69
" „ • . 1904 — 27
Yhteensa
480

Talonpoikaismaapankki

Vuoteen 1899

—

maatilaa.

Vuonna 1899

—

1)
1)
,j
31

„
It
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331,602 desj. arv. 17,004,775 rup
„ 72,348 „
„ 4,286,506 ,,
6,066,931 ,,
» 94,527 I ,
„
„ 151,885 „
12,272,934 ,,
7,288,095 ,,
» 90,776 „
12,725,498
„ 116,951 „
„
3,192,987 „
„ 46,583 „
62,837,726 „
„ 904,672 „

yht.

Kaikkiaan jai pankin haltuun i:ksi p:ksi tammik. 1905
113 maatilaa, yhteensa 54,947 desjatinaa, joiden velka pankille
teki 3,380,665 ruplaa. Vuoteen 1905 on pankki maatilojensa
myynnista karsinyt yhteensa 181,538 ruplan tappion. Tasta lankee
suurin osa ajalle ennen vuotta 1894, jolloin pankille joutui suuri
joukko sen maksukyvyttomien velallisten tiluksia. Ennen v. 1905
on tallaisia tiloja pankin omaksi joutunut 267 : se on niin muodoin kaikkiaan myynyt 634 maatilaa.
Pankin oma paaoma, jota on vuodesta 1895 koottu sen
itsenaista tilusten ostoa varten, nousi V i 1905 25,595,86o:een
ruplaan.
Saman ajan kuluessa on pankki ollut oikeutettu myontamaan
kiinteisto-lainoja sellaisillekin tiloille, jotka |ovat hankitut ilman
sen myotavaikutusta. Tallaisia lainoja annettiin yllamainittuna
aikana kaikkiaan 6,733,203 ruplaa, I32,774:n desjatinan suuruinen maa-ala vakuutena.
Rahallisessa suhteessa on Talonpoikaispankin asema hyvin
vahva. Sen oma paaoma oli, kuten ylla mainittu, vuoden 1905
alkaessa hiukan yli 25^/2 miljoonaa ruplaa, sen puhdas voitto v.
1903: 3,524,334 ruplaa, ja v, 1904: 3,187,088 ruplaa.
Yleensa se toimii yksityispankkien periaatteiden

mukaan

eika, kuten esim. Preussin «Rentenbanken», joiden tarkotus on
hyvin samankaltainen

kuin

Talonpoikais-maapankin,

pitaen etupaassa yhteiskunnallisia, yleisia tarkotusperia.

silmalla-
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Jo alun pitaen pankki pyrki tulemaan toimeen ilman hallituksen apua, ja suorittamaan takaisin lainat, jotka se oli saanut
ensimaisia menojansa varten.
«Yksityistaloudellisia» periaatteita osottaa sekin, etta velallisten maksut alennettiin vasta kaskykirjeella 14 p:lta marrask.
1894, vaikka konverttaus oli toimeenpantu jo vuonna 1893. Tata
perusteltiin silla, etta pankin haltuun oli joutunut joukko maatiloja^ joiden myynti tuli tuottamaan tappiota. Niin muodoin
saivat kaikki velalliset suorittaa korkeita maksuja niidenkin puolesta, jotka eivat kyenneet tayttamaan sitoumuksiaan: syntyi
n. _s. »keskinainen vastuunalaisuus.«
V.
Tulokset Talonpoikaismaapankin toiminnasta ovat epailematta varsin huomattavat. Niinpa lausuu prof. Herzenstein-vainaja
— Venajan etevimpia auktoriteetteja talla alalia •— vaikkakin han
on sita mielta, ettei pankki vastaa tarkotustaan: »Ei yhdessakaan
maassa, missa hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin talonpoikaisen
vaeston omistaman maa-alueen laajentamiseksi, ole saavutettu
tallaisia tuloksia.»
Lahes kahdeksan miljoonan desjatinan suuruinen maa-ala,
joka on pankin valityksella joutunut talonpoikain haltuun ennen
vuotta 1905, on kieltamatta tulos, jota ei ole -vahapatoiseksi
katsottava. Pankin toimintaa haittaavat kuitenkin niin monet
j a suuret epakohdat, etta sen tarkotuksenmukaisuus tulee hyvin
epailtavaksi. Ryhdyn seuraavassa esittamaan naita varjopuolia —
pankin ansioista puhuvat edella esitetyt nunierot selvaa kielta.
Mainitsen ensiksi pienen piirteen, joka mielestani sattuvasti
kuvaa Talonpoikais-pankin asemaa virkavaltaisena laitoksena. —
Pankin oltua toimessa 13 vuotta, herasi sen hallitus kummastelemaan, miksika talonpojat useissa tapauksissa kaantyvat yksityispankkieft^^Hioleen, sivuuttamalla taman valtionparikin. Se —
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hallinto nimittain — kaantyi haara-osastojen puoleen, saadakseen
tietoa tasta asiasta. Vastaukset olivat varsin merkillisia. Niinpa
ilmotti eraskin osasto, etta Tschernigovin laanissa talonpojat yleensa
eivat tienneet koko laitosta olevan olamassakaan, silla Tschernigovin konttori ei ollut koskaan julkaissut mitaan tiedonantoja
pankista. Samaten vastasi Kasaninkin haara-osasto. Kommentariot lienevat tarpeettomat!
Yllamainittu epakohta on kuitenkin pikemmin satunnainen.
Paljon haitallisempi on se seikka, etta pankki myontaa lainaksi
vain osan ostosummasta. Talonpoikain tulee itse suorittaa loput. Yksityistaloudelliselta nakokannalta tama varmaankin on jossain
maarin oikeutettua. Kulutettuaan omiakin varojaan, pitaa ostaja
• epailematta pareinmin kiinni hankkimastaan maasta. — Tama
asianhaara ei kuitenkaan paina vaa'assa niin raskaana kuin voisi
olettaa: maa on venalaiselle vahamaiselle talonpojalle siksi valttamatdn, etta han »kynsin hampain«, intohimoisesti riippuu siina
kiinni, ellei sen omistaminen vaan tuota hanelle suoranaista tap- .
piota esim. korkeiden maksujen kautta..
Vaaditusta lisamaksusta on talonpojille itselleen useinkin
erittain epaedullinen seuraus. »Hankkiakseen lisamaksuun vaadittavat varat — lausuu Jaroslavin laanin semstvo-hallinto — myyvat talonpojat karjaa ja irtaimistoa ja joutuvat siten vaille liikkuvaa
paaomaaj jota ilman ei ole kerrassaan . mitaan mahdollisuutta
pitaa taloutta.«
, Borisogljebskin semstvohallinnon mukaan »ei ostettua
maata jaeta tasan eri talouksien kesken, vaan nimenomaan riippuen
jokaisen tuomista —
hsamaksuun tarvittavista kateisista
—
(talonpojat) myyvat. karjaa, riistaen siten itseltaan
maanviljelyksen valttamattdman valineen.
• (he ottavat)
lainoja kylan kiskureilta
toisinaan ehdoilla, jotka saattavat
velalliset perikatoon.

— maata turmelevat jokavuotiset

Toivo T.
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joiden tarkotuksena

on mahdoUisimman

pian ja mahdoUisimman runsaasti imea ostetusta maasta
varoja suoritetun Usamaksun peittamiseksi».

raha-

Maata hankkivat Talonpoikaispankin valityksella yksityisetkin talonpojat, mutta etupaassa yhteisot (kylakunnat) ja yhtiot,
jotka ovat muodostuneet kylakunnan varakkaammista jasenista.
Pankin vaatimat melkoiset lisamaksut ovat silminnahtavasti
omiarisa suosimaan yhtioita. Niinpa onkin sen valittamasta
maa-alasta tullut yhtiditten osalle vv. 1882—95 lahes Vs ja vv.
189S—1900 noin */s- — Niinmuodoin hyotyy pankin suomasta
luotosta etupaassa talonpoikaisvaeston varakkaampi aines •—• se
joka vahiten karsii maanpuutetta. Tata lisaa viela se seikka,
etta kylakuntienkin hankkima maa usein — ei aina — jaetaan
sen jasenten kesken siina suhteessa kuin he ovat ottaneet osaa
vaaditun maksun suorittamiseen.
•
Varakkaan talonpoikaisvaeston suosiminen kuuluuldn pankin
periaatteisiin. Valtakunnan neuvoston paivakirjasta^) luemme,
siirto-asutuksesta puhuttaessa:
» I . Toimissaan noudattaen yksityisen luottolaitoksen periaatteita, tulee pankin turvautua sen valityksella ostetun maan
myymiseen velallisten (maksunsuoritusten) ollessa epasaannollisia;
kuitenkin osottautuu maan pois-ottaminen niissa tapauksissa, kun
sen on ostanut yhteiso tai siirtoasutus-yhtio, usein erittain vahan
suotavaksi j a erittain vaikeaksi.
2. Hallitus ei lakkaa tarmokkaasti etsimasta toimenpiteita
maalaisvaeston maa-kysymyksen jarjestamiseksi, ja sisaasiain
ministeristo tulee tietysti myos pitamaan huolta valttamattomien
maapalstojen huokeilla perusteilla yksityisilta henkiloilta kylakunnille hankkimisen helpottamisesta, missa se tulee nayttaymaan
mahdolliseksi;
—
') 30 p:lta toukokuuta

1889.
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3. Talonpoikaispankille tulee kuulua vaatimattomampi,
mutta yhta tarkea tehtava — edistaa pienen yksityisen maaomaisuuden kehitysta. Myontamalla lainoja maata viljelevan vaeston
varakkaimmalle osalle, tekisi pankki epaamattoman palveluksen
valtakunnalle luomalla luokan pikku-omistajia, joka kaikkialla
esiintyy maan taloudellisen kukoistuksen llahteena J a valtiollisen
jarjestyksen uskollisena tukena.»
Antaaksemme numeroiden puhua, on prof. Manuilovin
laskujen mukaan niista 6 72 milj- desjatinasta, joiden siirtymisen
talonpojille pankki on valittanyt vuoden 1903 alkuiin, alle 3 72
miljoonaa desjatinaa joutunut sellaisten haltuun, joiden nadjel on
3 desjatinaa tai vahemman henkea kohti. — Maattomille joutui
pankin valittamasta maa-alasta: v. 1898: 14"/o; v. 1899: 13%;
V. 1900: 12%; V. 1901 12%; V. 1902: io°/o; V. 1903: 12%
ja V. 1904 myoskin 12 "/oVaarinkasityksen valttamiseksi mainittakoon, etta naihin
»maattomiin» sisaltyy paljon varakkaita aineksia: entisia porvareita y. m. kaupunkilaisia, jotka ovat paattaneet antautua maata
viljelemaan ja ruvenneet talonpojiksi.
Silla piirteella pankin toiminnassa, jota ylla on kosketeltu
— tarkotan varakkaammille aineksille osotettua suosiota — on
m. m. nakynyt olevan seurauksena keinottelun edistaminen.
Sarapulin agraarikomitea sanoo, etta »varakkaat talonpoikaisyhtiot
usein hankkivat pankin valityksella. maata »varastoon», ja toisinaan myos maanpuutetta karsivien talonpoikien riistamiseksi.»
»Maahuijauksen« kertoo prof. Herzenstein useissa paikoin
tapahtuvan seuraavalla tavalla: sKeinottelijat ostelevat maatiloja,
hakkaavat metsat maahan, erottavat itselleen. tai tulevaa myymista vartenj maatilan keskusosat rakennuksirieen ja paraimpine
maakappaleineen ja jakavat jalella olevat, (metsat kaadettua)
alastomat maa-alat palstoiksi ja myyvat ne talonpojille .hinnoista,
jotka ovat korkeampia kuin keskimaarainen ostohinta desjatinaa
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kohti koko maatilasta. Usein metsa yksin kasvuUa korvaa kaikki
kulut, mutta kuitenkin, Talonpoikaispankin avulla, joutuvat talonpojille viljelykseen kelpaamattomat maat, jotka vaativat suuria
kulunkeja.

Pankin myontama laina korvaa ylta kyllin

maan koko hinnan ja tuottaa suunnattomat voitot lukemattomille
valittajille, joiden kasien kautta maat kulkevat, ennenkuin ne
myydaan talonpojille.*
Keinottelusta kirjottaa prof. Herzenstein edelleeni »Miten
pyrkivatkaan nyt maapankit hankkimaan maataloudellisia kiinnityksia^), toimisivat ne kuitenkin varovaisemmin, elleivat ne panisi
toivoansa siihen, etta maatilan tai osan sita lunastavat laheisessa tulevaisuudessa talonpojat, jotka saavat korkeita lainoja
Talonpoikaispankista. — —• •—taman keinotteluliikkeen etunenassajon — Talonpoikaispankki.»
Talonpoikais- ja muiden hypoteekki-pankkien suhdetta maa-,
keinotteluun kuvaa viela raikeammalta puolen Sudzanin agraarikomitean jasen Volkov seuraavalla tavalla: (Riistajat) ovat pyrkineet ja pyrkivat kaikin voimin ostamaan —
• mahdoUisimman suuren joukon maita, jotka sijaitsevat talonpoikais-nadjelien ymparilla — hintaa katsomatta. Sellaisia alueita on kokonainen verkko milt'ei joka paikkakunnalla. Kaikki talonpojat
tarttuvat asetettuihin verkkoihin, tietamatta, miten niista pois
paasta. Ostajat, kayttaen hyvakseen painostusvoimaansa talonpoikiin maaraamalla mahdottomat vuokramaksut, kieltamalla
(talonpoikain) karjalta juotto-paikat ja laidunmaat, paasyn pellolle
y. m. s., maaraavat talonpojille, jotka pakosta tulevat ostajiksi,
kun he haluavat — maksoi mita maksoi — vapautua ijaisesta
orjuudesta hankkimalla omaisuudekseen heille valttamattomat
maat, — mielivaltaiset hinnat, ja hypoteekki-pankit esiintyvat taman
porssikeinottelun avustajina.*
^) Varsinkin sen vuoksi, etta liypoteekki-pankkien toimintaa kaupungeissa on
suuresti rajotettu.
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Palstotettavaksi aiottujen maatilojen arvioimisessa on usein
maaraajana, prof. Herzenstein sanoo, ei maan todellinen tuottavaisuus, vaan se hinta, josta se luullaan voitavan myyda talon-,
pojille Talonpoikais-pankin valityksella. Hinnat maaraa usein
yksinomaan myyjien ja ostajien toivo, etta pankki toimittaa
korkean arvioimisen ja myontaa runsaan lainan.
, Ylla olevan perustalla voinee paattaa, etta Taloiipoikaismaapankin edistama keinottelu on siihen maaraan keinotekoinen
etta sen omassa vallassa on suuresti supistaa sita. — Mutta on
olemassa toistakih alkuperaa oleva maanhinnan kohoaminen, jota
tosin ei voi erottaa edellamainitusta, yksinomaan keinotekoisesta.
• Tarkotan sita hintain kohoamista, joka yleensa seuraa kysynnan
lisaantyessa ja tarjonnan ollessa rajotettuna. — Taman kirjotuksen IV:nen osan alkuun liitetyn taulun viimeisesta sarekkeesta
(siv. 180) nakyy, miten desjatinan keskimaarainen hinta yleensa
alenee pankin.vuosiliikkeen supistuessa ja enenee sen laajetessa.
Tata hinnan nousua ei voi selittaa silla, etta talonpojat olisivat
vahitellen ruvenneet hankkimaan yha parempaa maata. Tosiasiat
eivat anna minkaanlaista tukea tallaiselle olettamukselle. Maan
tuottavaisuuden enenemista, joka myos olisi voinut korottaa hintoja, emme myoskaan Venajalla yleensa tapaa, seikka, jota
sivumennen koskettelin kirjotuksen I:sessa osassa.
Tata maan hinnan kohoamista ei pankki voi estaa myontamalla huokeampaa luottoa — alentamalla talonpoikain suorittamia maksuja. Tallainen alentaminen — samoinkuin valitystoimen saattaminen helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi, keino,
jota on yleisesti suositettu muka hintoja alentamaan — voi vieda
vain samaan tulokseen kuin pankin liikkeen laajentaminenkin.
Tama ilmenee muuten vuoden 1894 uudistuksen seurauksista.
Tassa yhteydessa mainittakoon hintojen kohoamisen vaikutus maanpuutteeseen toiseltakin nakokannalta: se kohottaa
naet myos vuokramaksuja.

Toivo T.

Kaila.

Epailematta voisi Talonpoikaismaapankki tuntuvasti painaa
alas keinottelun kohottamia hintoja silla etta se ryhtyisi omintakeiseen toimintaan. Mutta se, ollen perjaatteiltaan yksityistaloudellinen, tyytyy ainoastaan valittamaan maanhankintaa silloin,
kun talonpojat tahtovat ostaa maata ja tilanomistajat suostuvat
sita myymaan.
Tosin ryhtyi pankki vuodesta I895 alkaen ostamaan nqaatiloja soman paaomansa laskuun», mutta tamakin toiminta kay
etupaassa painsa siten,' etta se ostaa niita maatiloja, joita omistajat sille omasta alotteestaan tarjoovat, useinkin katsomatta
siihen, ovatko • talonpojat ilmottaneet tarvitsevansa naita maatiloja. »Talonpoikais-maanosto-pankista»„on se nain ollen muuttunut yllamainituissa tapauksissa »Aatelismaanmyynti-pankiksi»,
metamorfoosi, joka ei juuri vastanne sen todellisia tarkotusperia.
Asiasta on olemassa muutamia numerotietojakin: vuonna 1904
omaan laskuunsa tekemistaan maatilain ostoista suoritti pankki
vain yhden omasta alotteestaan: muihin tuli alote joko ostajilta
tai myyjilta; vuonna 1903 oli vastaava luku: 2 omaa alotetta.
Tata seikkaa ei muuten sovikkaan ihmetella, kun ottaa huomioon
pankin jyrkasti keskitetyn toiminnan: sen on vaikea perehtya
kunkin paikkakunnan individualisiin tarpeisiin.
Kysyttanee lopuksi, kykeneeko Talonpoikais-maapankki
tyydyttavasti poistamaan maanpuutteen? — Useimmat vastaavat
siihen kieltamalla. Esitan prof. Manuilovin asiaa koskevat laskelmat.
»Niiden talonpoikien osalle, jotka eivat saaneet (vapautuksessa) yli normaalisen nadjelin,
tuli 36 miljoonaa desjatinaa; jos lasketaan, etta epatyydyttavan nadjelin saaneiden talonpoikais-vaeston ryhmien lukumaara on kasvanut vv. 1861—1900
35 Vo, ja otaksutaan, etta naiden ryhmien maan riittavaisyys on
lisaantynyt suhteellisesti, tullaan siihen johtopaatokseen, etta
maan riittavaisyyden palauttamiseksi vaadittaisiin noin 13 milj.
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(12,6) desjatinaa (35 "/o 36:sta miljoonasta), eli lahes nelja kertaa
(3—4) suurempi ala, kuin minka ovat Talonpoikaispankin valityksella ostaneet ne talonpojat, joiden saama nadjel ei kohonnut
normaalin yli.s

Tama

pankin yllamainituille valittama' maa

teki vv. 1883—1900 hiukan yh 3 V2 miljoonaa desjatinaa. Otettakoon viela huomioon lahjotustilalliset ja maattoniat, seka se
seikka, etta maa, jonka-ostoa Talonpoikaispankki ei ole valittanyt,. on saannoUisesti tullut varakasten ainesten omaisuudeksi.
Lopputulos yllaraainitusta tutkielmasta on seuraava. Talonpoikais-maapankki on perustettu
joten

se

ei ole onnistunut

kysymysta.

yksityistaloudelliselle • pohjalle,

ratkasemaan yleisvaltakunnallista,

Lisamaksun vaatiminen, korkea arvioiminen, vara-

kasten ainesten suosiminen maanpuutetta karsivien kustannuksella, pelkastaan valittava luonne ilman-jarjestelmallista toimintaa
omasta alkuunpanosta, ja liian virkavaltainen, keskite±tyL_Q£ganisatsio,') joka estaa pankkia hankkimasta haltuunsa talonpojiUe
tarpeeUisimpia tiloja

silloinkaan, kun

se

tekee

maanostoja

omaan laskuunsa — namat kaikki syyt estavat Talonpoikaispankkia toteuttamasta sita tarkotusperaa, jonka pitaisi olla sen
ensimainen: maanpuutteen poistaminen.
Saattanee ylla olevan perustalla kysya,. voisiko pankki saavuttaa tarkotuksensa siina tapauksessa, etta sen kokoonpanoon
j a toimintaan tehtaisiin asianomaiset, tarpeen vaatimat parannukset.

Mielipiteet eroavat suuresti toisistaan asiantuntijainkin

kesken Venajalla.

Muutamat vastaavat kysymykseen myonta-

malla., Toisten mielesta on maanpuute poistettavissa vain yleisvaltakunnalUsen, pakollisen lunastustoimen kautta.

Semstvot ovat usein turhaan pyytaneet saada ottaa tehokasta osaa pankin
hoitaraiseen

MITEFi ON

TYOTTOMYYSVAKUUTUSTA
ARVOSTELTAVA?
Kirj.
I . V. Kaitila.

Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan ensimaisessa numerossa t. V. olen esittanyt kunnallisen tyottomyysvakuutuksen alalia
tehtyja kokeita seka lausunut muutamia mietteita niiden johdosta. Sanottujen kokeitten alalia naimme kolmea systeemia
koetellun, .nim. n. s. gentilaista, vapaaehtoista ja pakkovakuutussysteemia. Pidin viimeksi mainittua niista oikeimpana ja kaytanndssakin—mahdoUisena, Vaitteeni kehittaminen.....oja taman
kirjotukseni tarkotus. Kun emme kuitenkaan kokonaan tahdo
jattaa arvostelun ulkopuolelle niitakaan kokeita j a ehdotuksia,
jotka tarkottavat tyottomyysvakuutuksen toimeenpanemista valtion
avulla, luomme niihin ensin lyhyen silmayksen.
ValtioUisina vakuutusmuotoina voivat edellamainituista
systeemeista kaikkikin tuUa kysymykseen, vaikka gentilaiseen ja
pakkovakuutukseen perustuvatkin tehdyt kokeet ja ehdotukset.
Edellinen muoto on omaksuttu Ranskassa ja Norjassa v.v. 1905
ja 1906 annetuilla laeilla; niinikaan ovat Saksan sosialidemokraattiset ammattiyhdistykset Stuttgartin kongressissa asettuneet sensuuntaisen tyottomyysvakuutuksen pohjalle. Muuten on gentilainen
systeemi useissa sellaisissakin ehdotuksissa, jotka perustuvat tyovaestdn yleiseen tyottdmyysvakuutukseen tavalla tai toisella
otettu huomioon. Melkein • kaikissa tehdyissa ehdotuksissa nama
muodot sentahden ovat yhtyneet.
Mutta Ranskan ja Norjan laeissa gentilainen systeemi esiintyy puhtaana. Niiden mukaan ottaa valtio kantaaksensa osan
(Norjassa 25V0, Ranskassa i6''/o) siita avustuksesta, jonka joko
yksityis- tai • aramattiyhdistysten tyottdmyyskassat vuosittain
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suorittavat tyottomille jasenilleen. Norjassa ovat kunnat velvolliset
73:11a ottatnaan osaa valtion antamaan avustukseen. Luonnollista
on etta valtio puolestansa vaatii kassoilta, etta ne tayttavat muutamat sen maaraamat ehdot valtion avustuksen menetcamisen uhalla.
Oleellisesti ei Stuttgartin kongressin ehdotus eroa naista,
paitsi siina, etta se vaatii valtion ohella tyonantajat osallisiksi
annettavaan avustukseen naiden virallisten aramattiyhdistysten
valityksella. ^)
Siirtyessamme katselemaan valtioliista yleisvakuutusta tarkoctavia ehdotuksia, pistaa niissa silmaan. se seikka, etta ne kaikki
pyrkivat yhdistamaan tyottomyysvakuutuksen jo ennestaan oleviin
organisatsiooneihin. -Niinikaan monet niista kayttavat kahden,
jopa kolmenkin erilaisen organisatsioonin apua. Tischendorfer
esim. ajattelee, etta sairaskassoille olisi mydnnettava oikeus kantaa
tyottomyysvakuutusta varten korkeintaan 25 "/o lisamaksu. Siten
saadut varat taas jatettaisiin kunnalliskassaan tyottomyysrahaston
perustamista varten; tata hoitaisi erityinen kunnallinen komitea.
Kunnallisesta tyottomyysrahastosta lopuksi annettaisiin avustusta
aramattiyhdistysten tyottomyyskassoille, jotka olisivat -myoskin
velvolliset toimittamaan avustuksen jakamisen ammattiyhdistyksiin
kuuluraattomille. Koneisto Tischendorferin ehdotuksessa on siis
sangen monimutkainen. Kuitenkaan ei ajatus sairas- ja tyottomyysvakuutuksen lahentamisesta toisiinsa ole niinkaan etaalla. Sairaus
ja tydttdmyyshan usein kaytanndssa sulavat yhteen. Saksan
sairaskassat ovat usein huomanneet kaytetyksi sita keinoa, etta
henkild, joka on kantanut sairasapua, onkin ollut i-ydton eika
l)

Kuvaavana ilmionii tassa mainittakoon, etta siina V . Elmsin laatimassa

elidotuksessa,

joka

oli

Stuttgartin

paatoksen pohjana, oli vaadittu koalitsiooui-

pakkoa: valtion tulisi pakottaa kaikki tyomiehet liittymaan ammalillisiin jarjestoihin
— vapaisiin (sosialidemoferaatisiin), Hirsch-Dunckerilaisiin vai kristillisiin ammattiyhdistyksiin,

sita ei sanottu.

paatokseen otettavaksi.

Kongressi ei vaatimusta kuitenkaan hyvaksynyt

/.
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sairas. Sairasvakuutuksella olisi nain ollen omaperaista hyotya
tyottomyysvakuutuksen yhdistamisesta siihen.
Yhta hyvin voimme myoskin ymmartaa niita Freundin ja
Fanny Imlen ehdotuksia tyottomyysvakuutukseksi, jotka jattaisivat
sen toimeenpanemisen pariteettisen tyonvalityksen asiaksi. Onhan
naet tehoisa tyonvalitys nayttaytynyt aivan valttamattomaksi
tyottomyysvakuutukselle. Mutta viela seka Saksassa etta muualla
perin vahan kehittyneena voisi tyonvalitys sita tehtavaa tuskin
pitkiin aikoihin ottaa huolekseen.
Siihen ajatukseen, . etta vastentahtoinen tyottomyys " on
jonkinlainen tapaturma — taloudellinen tapaturma — perustavat
Herkner ja Zacher mielipiteensa tasta kysymyksesta. He naet
tahtoisivat tyottomyysvakuutuksen orgaaneiksi asettaa tapaturmavakuutusorgaanit,
viralliset tyonantajain ammattiyhdistykset.
Itse asiassa on kuitenkin yhdenkaltaisuus tyottomyyden ja tapaturman
valilla enemman naennainen kuin todellinen, silla, joskin ne
tyomiehen taloudessa seurauksiltaan merkitsevatkin jotenkin samaa,
ovat naiden ilmioiden syyt kuitenkin perin erilaiset. Tahan tulee
lisaksi se seikka, etta nuo tyonantajain yhdistykset ovat tyomiehille
vastenmiehset, koska niiden johto on kokonaan tyonantajain
kasissa. Yhta vahan miellyttaisi taas tyonantajia se Zacherin
ehdotus, etta noitten yhdistysten johdossa varattaisiin tyomiehille
suhteellinen sija.
Mutta epailyttavin on kuitenkin Molkenbuhrin ehdotus,
etta tyottomyysvakuutus jatettaisiin vanhuus- ja invaliditeettivakuutusorgaaneinhuostaan. Nama toimittaisivat koko vakuutuksen,
tyonvalitys kuitenkin avustaisi niita tyottomyyden tarkastamisessa.
Mita tekemista tyottomyysilmiolla ,on vanhuuden ja tyokyvyttdmyyden kanssa, ei todellakaan ole helposti ymmarrettavissa.
Valtiollisen tyottomyysvakuutuksen alalia tehdyista ehdotuksista en lopuksi voi olla mainitsematta »Korrespondenzblatt der
Gev/erkschaften» lehdessa tehty a. Siina on yhdistetty gentilainen
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systeemi yleiseen valtiolliseen vakuutukseen niin, etta jalkimainen
olisi vain valiasteena johtamaan yleiseen gentilaissysteemiin.
Sellaisissa ammateissa, joiden jasenista yli 60 "/o kuuluu ammattiyhdistykseen, • toimittaisi tama yhdistys vakuutuksen, niidenkin
tydmiesten, jot«:a eivat ylidisty^sen jasenia ole; mutta-ammateissa,
joissa ammattiyhdistykseen ei niin paljoa kuulu, oil perustettava
erityinen pakkokassa. Jos tamanlainen kassa on ammattiin
ennemmiri perustettu, on sen lakattava toimimasta, sitte kun
ammattiyhdistykseen on ammatin jasenista liittynyt vahintain
75 "/o. Vakuutus jaa silloin yhdistyksen kasiin. '

On silminnahtavaa, etta n. s. gentilaisen systeemin toimeenpaneminen on helpoin ja etta se juuri sentahden on omaksuttu
seka kunnallisessa etta myoskin valtiollisessa muodossa. Mutta, .
kuten edeliisessa kirjotuksessani huomautin, ei sita sellaisenaan
vaikutuksilleen voi pitaa tyydyttavana muotona tyottomyysvakuutukselle. Se antaa tydttomyysavustusta naet" vain osalle tydttomia,
vielapa sellaisille, jotka paremmin kuin monet muut olisivat
siihen itse kykenevat. Tata nakokantaa vastaan on huomautettu,
etta yhteiskunnalliset reformit aina alkavat vain osasta tyovaestoa.
Mielestani tama huomautus on vain puolittain totta. On ensiksikin
epaamatdnta, etta kaikkien yhteiskunnallisten reformien lopullinen
paamaara on vahavakisimpain nostattaminen vahvempien tasalle.
E i liene taman todistamiiien esimerkeilla vaikeata. Mika on
esim. kunnallisen asuntopolitiikan tarkotuspera? E i suinkaan
niiden- tyomieskerrosten asunto-olojen parantaminen, jotka itsekin
siihen ovat kykenevat. E i suinkaan vakijuomalainsaadannon
paamaarana ole auttaa kohtuuUisia vakijuomainkayttajia, vaan
kylla kaiketi niita, jotka vakijuomia vaarinkayttavat. Varmaankin
tarkottaa myoskin kaikenlainen tydvaestdn vakuutus etupaassa
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juuri heilioimpia kansanlcerroksia. Eivathan eri vakuutuslajit
suinkaan ole aijotut kaikille kansalaisille, vaan ainoastaan niille,
jotka parhaiten ovat niiden tarpeessa. Saksan sairasvakuutuslaki
esim. koskee vain niita, joilla on vahemman kuin 2000 Rm.
vuosituloa. E i suinkaan taman maksimi-rajan laskeminen 1000 Rm.
vuosituloihin olisi synnyttanyt moitetta niin paljoa kuin jos ne,
joilla on alle 1000 Rm. vuositulot, olisi kokonaan suljettu pois
vakuutuksesta. Toki kuitenkin heikoimmalle osalle tyovaestoa
nama vakuutukset ovat aijotut. Toiselta puolen on kylla mydnnettava, etta reformeissa tama ajatus usein on nakymattomissa siksi,
etta ne — kuten eri vakuutusmuodot — kasittavat paaasiassa
kaikki tyomieskerrokset. Niinikaan on mydnnettava, etta reformit
eivat aina voi tunkeutua lopuUiseen tarkotusperaansa • asti, vaan
ovat pakotetut kayttamaan valillisia teita. Niinpa esim. kunnalKnen asuntopolitiikka usein ensi asteella tulee koskemaan ylempia
tyomieskerroksia ja niiden valityksella vasta alempia. Sama on
laita kaiken osuustoiminnallisen reformityon. Ensin siitakin joutuvat osallisiksi itsetoimintaan ja -apuun kykenevammat kansankerrokset; mutta tuskin voi senkaan lopuUisesta tarkotusperasta
muuta sanoa kuin etta sekin tarkottaa juuri alimpien kansankerrosten nostamista. Mutta samalla on muistettava, ettahuomattavin
osuustoimintaa vastaan tehdyista muistutuksista onkin se, ettei
se kykene tunkeutumaan' vahavakisimpain keskuuteen. Samoin
mielestani on jokaista reformia: arvosteltava myoskin sen mukaan,
miten se alusta alkaen kykenee koyhimpia tyomieskerroksia
nostattamaan paremmissa taloudellisissa oloissa elavieri tasalle,
Talla ei kuitenkaan die kielletty toistenkaan reformien merkitys;
varmaankin monelle niista on annettava siita huolimatta suuri
arvo tulevaisuuden tydssa.
Jokaisen yhteiskunnallisen reformin ihanteellisin tarkotuspera
on tietysti silloin saavutettu kun se saadaan kohdistumaan kaikkiin
tyomieskerroksiin. Nain ollen pitaa siis paikkansa se, mita
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»Korrespondenzblatt dei Gewerkschaften» edellamainitun ehdotuksensa yhteydessa erityisesti tyottomyysvakuutuksesta sanoo:
»Etta vakuutus vasta sitte on taydellisesti vaikuttava kun se koskee
kaikkia niita, jotka ovat saman vaaran alaiset, on perustelemattakin
selvaa. Tama periaate, on jo tahanastisissa tyovaenvakuutuksissa
tunnustettu ja sen tulee olla myoskin tyottomyysvakuutuksessa
iTiaaraavana. Sen kieltaminen tassa olisi taka-askel, johon ei
oikeuttaisi mitkaan asialliset perusteet».
Mutta toiselta puolen on tassa myoskin kaytanndlliset
nakokohdat huomioonotettavat.
Jos naet huomataan yleisen vakuutuksen toimeenpaneminen
vaikeaksi, jopa mahdottomaksi, on mielestammekoetettava vakuutus
kohdistaa ainakin niihin tyomieskerroksiin, jotka paraiten sita
tarvitsevat. Suurimmaksi- osaksi — poikkeuksia tietysti on —
tama merkitsee samaa kuin vaatimus, etta tyottomyysvakuutus
ennenkaikkea on toimeenpantava niissa ammateissa, joissa tyottomyys on suurin. Kaytanndssa tietysti taman viimeksimainitun
tarkotusperan tavotteleminen on maaraavana. Mutta silloin on
huomioonotettava, etta vakuutuksen tulee ulottua saman ammatin
kaikkiin tyontekijdihin. Tasta juuri ei gentilainen systeemi valita.
Antaessaan avustusta ammattiyhdistysten tyottomyyskassoille
kunta tai valtio avustavat yksipuolisesti ammattiyhdistykseen
kuuluvia ja — mika tassa viela on ratkaisevampana — ammatin
parempiosaisia jasenia; tunnustetaanhan naet yleisesti, etta silla,
joka kykenee ammattiyhdistyksiin liittymaan, taytyy olla myoskin
suuremmat toimeentulomahdollisuudet' kuin muilla ammattitovereillaan.
Jattaen sentahden gentilaisen systeemin syrjaan, esitamme
seuraavassa ajatuksiamme toisista edellamainituista vakuutusmuodoista.
Katselemme ensin yleisen koko -maata kasittavan pakollisen
tyottomyysvakuutuksen mahdoUisuuksia.

/.

V.

Kaitila.

Saksassa on laskettu, etta yleisen tyottomyysvakuutukse
johdosta valtion menot enenisivat vuotuisesti 70—75 miljoonalla
Rm., vaikka valtio suorittaisi tyottomille vain 50 pf. -kultakin
tydttdmyyspaivalta, ja 140—150 miljoonalla, jos valtion apu
olisi I M. Valtion menot tyottdmyysvakuutuksesta olisivat nain
ollen edeliisessa tapauksessa yhta suuret, jalkimaisessa kaksi
kertaa suuremmat kuin vanhuus- ja tyokyvyttomyysvakuutuksesta.
Sanottuihin summiin ei sen ohessa ole viela laskettu vakuutuksen
hoitokustannuksia, jotka olisivat suuremmat tai pienemmat, riippuen
siita, tehtaisiinko se kokonaan itsenaiseksi vai yhdistettaisiinkd
se johonkin muuhun organisatsiooniin jonkinedellakuvatunehdotuksen tapaan. Katsoen siis yleisen tydttdmyysvakuutuksen kalleuteen,
taytyy sen toteutumista pitkiin aikoihin pitaa varsin epailtavana.
Sen tekniikassa on sen lisaksi yaikeus, jota tuskin minkaanlainen, paraskaan organisatsiooni, kykenisi viela nykyaan voittamaan. Milla tavalla naet voitaisiin toimeenpanna tyottomyyden
tarkistaminen maaseudulla? Vakuutus, jossa tapahtuu simulatsioonia
suuressa mitassa, ei ole tarkotustaan vastaava ja ilman verrattain
tarkkaa tarkistusta sita tydttdmyysvakuutuksessa, jos missaan,
tapahtuisi. Saksalaiset vakuuttavat sairasvakuutuksessakin tapahtuvan petosta; mitenka sitte tyottomyysvakuutuksessa, jossa se
luonnollisesti on paljon helpompaa. Ennenkuin tarkistus yleisessa
tydttdmyysvakuutuksessa voitaisiin saada tehoisaksi, olisi sen
laheinen yhdistaminen tyonvalitykseen valttamatdn, mutta siita
johtuisi, etta tyonvalityksen taytyisi olla myoskin monin verroin
kehittyneempi kuin nykyaan. Tyonvalityksesta riippuu myoskin
eras toinen tarkea seikka tydttdmyysvakuutuksessa. Sen rahallisille tuloksille on naet valttamatdnta, etta vapaana^ olevat tydvoimat niin pikaisesti kuin mahdollista ja ammateissa, jotka
soveltuvat tyomiehen entiseen ammattiin, saavat tydta. Tassakaan
suhteessa ei sentahden yleinen vakuutus saisi nykyiselta tydnvalitykselta tarpeellista eika riitta\'aa apua.
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. Sen sijaan on yleisella tyottomyysvakuutuksella osittaisen
kunnallisen rinnalla setarkea etu, etta siina — jos se suunnitellaan
ammattimaiseksi — voidaan ottaa helposti huomioon eri ammattien
tydttdmyysvaara. Siita huolimatta taytynee meidan viela nyt
.edellamainittujen syitten perustuksella luopua yleisen tydttdmyysvakuutuksen ajatuksesta.
Toisessa sijassa tulisi senjalkeen kysymykseen osittainen
pakkovakuutus. Sehan saattaa olla joko valtiollinen, kasittaen
muutamat ammatit koko maassa, - tahi kunnallinen. Kunnallisessa
vakuutuksessa voidaan viela ajatella joko kaikkia kimnassa olevia
tydmiehia tai sitte vain muutamia ammatteja kasittavaa vakuutusta.
Seka osittaisessa valtiollisessa etta osittaisessa kunnallisessa ovat
ammatit periaatteemme mukaan niin valittavat, etta niissa tydttdmyysvaara on suurin ja vakuutuksen tarve tuntuvin.
Mita tulee ensinna edella "mainittuun valtiolliseen osittaisvakuutukseen, kohtaa sita paaasiassa samat vaikeudet kuin
yleistakin vakuutusta. Ottaen lahtdkohdaksi sen, etta se olisi
ensi sijassa pyrittava kohdistamaan sellaisiin ammatteihin, jotka
kipeimmin tydttdmyysapua kaipaavat, olisi ennen kaikkea maanviljelystydvaestd siita tuleva osalliseksi. Mutta juuri silla alallahan
esteet myoskin ovat vaikeimmin voitettavissa. Samoin maalla
elavan ja tydskentelevan ammattilaisvaestdn tyottomyyden tarkistaminen ei olisi suinkaan mikaan helppo tehtava. Vakuutuksesta
olisi siis nama tyomieskerrokset pois suljettavat ja se ulotettava
paaasiallisesti kaupunkilaistydvaestddn. Olisiko tama oikeutettu?
Esiintyyhan maanviljelysammatissa tydn "puutetta ehka enemman
kuin missaan muussa. Korrespondenzblatt, vastaten kysymykseen
kieltavasti, lausuu asiasta:*Tydttdmyysvakuutuksen rajottaminen
ammatillisiin tyontekijdihin merkitsisi pahimmanlaatuista poikkeuslakia maalaistyomiehille ja palvelijoille, jotka yhta paljon joutuvat
tyottomyyden" sattuesssa vis-a-vis de rien ja yhta paljon tarvitsevat
tukea. Se olisi sen lisaksi keino halventaa maatydta ja palvelija-
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ammattia seka lisaisi pakkoa ammatteihin ja on sentahden jo
valtiomiesnakdkannalta hyljattava.»
Tama ajatus on pateva kuitenkin ainoastaan siina tapauksessa,
ettei, samalla kuin kaupungeissa tyottomyysvakuutus toimeen-pannaan, maalla tehda mitaan tyottomyyden vastustamiseksi.
Mutta jos' sen sijaan siellakin taistelu sita vastaan, vaikkakin eri
keinoilla, on kaymassa, ei ole suinkaan pelkoa siita, etta vakuutuksesta
tulisi maanviljelystydvaestdlle mikaan poikkeuslaki tai etta se
halventaisi maanviljelystydta. E i ole suinkaan sanottu, etta jonkin
yhteiskunnallisen epakohdan vastustamisen tulisi seka maalla etta
kaupungissa pukeutua samoihin muotoihin. Painvastoin erilaiset
olot tekevat erilaiset vastustusmuodotkin mahdollisiksi ja valttamattdmiksi. Erityisesti tyottomyyden vastustamiseksi on m.aaseudulla kaytettavanaan keino, jota kaupungissa ei ole ja joka
varmaankin on paljon tehoisampi kuin mikaan muu keino; s. o.
omatila-politiikka. Jos sita tarmokkaasti toteutetaan maaseudulla,
niin ei tarvitse peljata maaseudun joutuvan huonompaan asemaan
tydttdmyyteen nahden.
Rajottaessamme taten tydttdmyysvakuutuksen alaa,. kun
suljimrae maaseudun tydvaestdn siita pois, olemme samalla jo
vastanneet kysyraykseen, olisiko tydttdrayysvakuutus jarjestettava
valtiolliseksi vai kunnalliseksi laitokseksi. Kieltamatdnta naet on,
etta tassa tapauksessa kunnallinen .vakuutusmuoto on valtioliista
edullisempi. Tahan asti ovat etupaassa kunnat tyottomyyden
vastustamista harjottaneet ja tata velvollisuutta tayttaessaan
tuUeet tehneiksi vakuutuksen toimeenpanemiseen vaadittavat valttamattomat esityot tyottomyystilastollaan ja vaivaishoidollaan seka
entisella toiminnallaan tyottomyyden lieventamiseksi. Niinikaan
on niiden kaytettavina tydttdmyysvakuutuksen valttamatdn tayte
tyonvalitystoimistoissa. Edelleen ei voitane kieltaa, etta kunnilla
yleensakin on suurempi harrastus panna toime6n ja myoskin
toteuttaa intensiivisempi tyottomyyden tarkistus kuin valtiolla
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tai sen viranoraaisilla. Talla ei kuitenkaan ole sanottu, etta valtio
olisi kokonansa paastettava vapaaksi tyottomien huolenpidosta.
E i suinkaan — painvastoin on valtiori siihen puolestaan otettava
osaa, vaikkakin vakuutuksen toimeenpano, johto ja valvonta olisi
kuntien huostaan jatettava. Tahan valtiota velvottaa jo se
-yksinkertainen tosiasia, etta jollakin paikkakunnalla sattuva tyottomyys on useimmissa tapauksissa johtunut koko maan taloudellisista
oloista tai sen suhteista ulkomaihin. Ja joskin tyottomyyden
seuraukset ennen kaikkea niille kunnille, joissa se vierailee, ovat
tuntuvat, niin ulottuvat ne ainakin osittain kuntien ulkopuolellekin.
Valtion suorittaman osuuden tulisi nain ollen olla verrattain suuri,
ainakin yhta suuri kuin kunnan osa on.
Kunnah toimeenpanema ja kunnallisiin rajoihin ulottuva
tyottomyysvakuutus on siis mielestamme edullisin. Voimme edelleen
ajatella yha pitemmalle kaypia supistuksia pitaen kuitenkin aina
silmalla lausumaamme periaatetta, etta vakuutuksen tulee kohdistua
eniten sen tarpeessa oleviin ammatteihin. Naemmehan kaupunkilaisammateissa suuren joukon sellaisia, joiden keskuudessa tyottomyys
•on melkein tuntematon ilmio. Mitka ammatit erityisesti meidan
oloissamme sellaisia ovat, ei kay paattaminen, koska tydttdmyystilasto meilla on niin perin vahan tai oikeammin tuskin oUenkaan
kehittynyt. Sellaisten ammattien vetaminen vakuutuksen piiriin
olisi luonnoUisesti aivan turhaa. .
Varsinaisissa tydttdmyysammateissa tama Umid esiintyy
kahdenlaisena, nim. sesonkitydttdmyytena, kuten rakennus-, jalkine- ja raataliammateissa, tai sitte varsinaisena tydttdmyytena,
.kuten tehdasteoUisuudessa. Edellisissa ammateissa tydpalkat
jarjesty vat ainakin osaksi huomioon ottaen saannoUisesti palautuvaa
sesonkia. Paaasiassa on siis asia kasitettava niin, etta sesonkiammateissa tyomiehen tulisi saamallaan palkalla kestaa myoskin
tydttdmyysaika. Muissa ammateissa taas on tyottomyys enemman
tai vahemman salassa seka uudistuu vasta vuosien kuluttua.
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Niissa eivat palkat ole sita silmalla pitaen jarjestyneet. Naiden
kasitteleminen vakuutuksessa samalla tavalla olisi sentahden mielestamme vaarin. . Edellisissa olisi vakuutuksen toimeenpanijan
pyrittava etupaassa siihen, etta vakuutettu mikali mahdollista
tuntuvalla tavalla itse on maksuihin osallisena.
Vakuutusmaksujen-taytyy siis sesonkiammateissa olla suuremmat. Taman tekee valttamattomaksi jo sekin seikka, etta.
tyottomyys niissa on yleensa suurempi kuin muissa ammateissa.
Samalla olisi varsin oikeutettu naihin ammatteihin nahden se
vaatimus, etta tyonantajat niissa myoskin tuntuvalla tavalla
ottaisivat osaa vakuutusmaksuihin. Toisin oHsi laita taas ammateissa,
joissa satunnainen tyottomyys esiintyy. Tyontekijain palkat ovat
niissa, niihkuin sanottu, yleensa mitatut saanndllisten aikojen
mukaan. • Sentahden eivat heidan vakuutusmaksunsa niissa saa
olla niin korkeat kuin edeliisessa tapauksessa, jos mieli pysyttaa
heidan »Standard af life» entisella tasalla. ' Yhta vahan on
oikeutettua panna tyonantajain osuus vakuutusmaksuihin niissasuureksi, silla heidanhan liikkeeseensa tydttdmyysaika vaikuttaa
usein yhta lamauttavasti kuin tyomiehen talouteen. Viimeksi
mainittujen ammattilaisten vakuutuksessa tulisi siis kunnan (valtion)
kantaa tuntuvin taakka. Naihin moniin erilaisuuksiin nahden
olisi tarpeen, etta sesonkiammattien vakuutuskassatoimisikokonaan
erillaan • tavallisten ammattien tyottdmyyskassasta.
Toinen kysymys on taas se, voidaanko ja missa maarin .
eri ammattien tydttdmyysvaara ottaa huomioon, jos useita ammatteja
samaan kassaan yhdistetaan. AUekirjottaneen 'mielesta ei sita'
todellakaan mikaan olisi estamassa. Voimmehan asettaa vakuutusmaksut varsin helposti suhteellisiksi, jos vaan tunnemme eri
ammattien tyottomyysvaaran. Nykyaan emme sita lahipitainkaan
voi meilla viela tuntea tydttdmyystilaston puutteessa. Ulkomaiset
tilastot voisivat siina suhteessa meidan oloihin sovitettuina antaa '
perin kierot tulokset, jos niihin" luottaisimme. Vakuutuksen
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toimeenpaneminen edellyttaisi sentahden varmaa tyottomyystilastoa
kaytettavaksemme. Sen tarjoominen tietojen nojalla olisivat eri
ammattien vakuutusmaksut maarattavat. Edelleen voitaisiin niita
yha korjailla jatkuvan tilaston ja itse vakuutuksen tarjoomien
neuvojen johdolla. E i olisi suinkaan oikeaa vaatia, etta vakuutuksen
kerran toimeenpantaessa pitaisi olla ikuisiksi ajoiksi valmis.
Minun ei tarvinne huomauttaa, etta gentilaisen systeemin
yhdistaminen sen ^suuntaiseen vakuutusmuotoon kuin edella on
esitetty olisi seka mahdollinen etta myoskin paikallansa.
Minkaan yksityiskohtaisen ehdotuksen tekeminen ei tassa
ole tarkotuksena ja - se olisikin mahdotonta jo edellamainituista
syista. Olen vaan .tahtonut yiitata muutamiin taman tarkean
vaikkakin viela vahan kehittyneen kysymyksen yleisiin periaatteisiin. Ennen pitkaa se varmaan meillakin tulee herattamaan ajatusten
vaihtoa ja vaatimuksiakin. Olisi sentahden jo syyta ruveta sita
saanndllisella tydttdmyystilastolla selvittelemaan, ehkapa valmistamaan sille tietakin.
, ^
. •

SIIRTOLAISUUDEFi K E S K I T T Y M I N E N VAASAN
J A O U L U N LAANEIHIN.
Piireissa, missa etnograafisten, eetillisten y. m. seikkojen
tuntemus on laheisempi kuin yhteiskunnallisten j a taloudellisten
epakohtain, on siirtolaisuutta aina mieluummin pidetty edellisista
aiheutuvana. Kansan vapaudenrakkautta m. m. on katsottu jo
jotenkin riittavaksi syyksi selittamaan siirtolaisuuden esiintymista
muutamissa seuduissa valtavammin kuin toisissa. Meilla Suomessa varsinkin on siirtolaisuutemme pohjanmaalaisuus japuhe
pohjalaisten vapaudenrakkaudesta tukeneet tata " kasitysfcantaa.
Mutta jos asianlaita olisi niin, jos kysymyksessa oleva kansan
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luonteen puoli olisi vahankin vaikuttavammassa maarassa syyna
siirtolaisuuteen, voinee ainakin kysya, miksei silloin Ruotsin siirtolaisuus ole suhteellisesti voimakkain Daalaissa ja. Europan siirtolaisuus Sveitsissa. ^ Wagnerin, Schmollerin y. m. mukaan oli
Saksan siirtolaisuus ennen vuotta 1850 voimakkain Etela-Saksan
palstatila- ja kasityolaispiireissa, vuosisadan loppupuoliskolla
preussilaisten junkkerien mailla. Miksi muutti vapaudenrakkaus
Etela-Saksasta Preussiin?
E i ole tarkeata luetella kaikkia niita ei-taloudellisia ja eiyhteiskunnallisia syita, joita on esitetty siirtolaisuuden selittamiseksi. Mutta tuntuu tarpeelliselta osaksi huojentaa naiden eitaloudellisten syiden alalia vallitsevaa tungosta, varsinkin mita
tulee siirtolaisuuden paikalliseen jakaantumiseen. Jos nimittain
siirtolaisuuden syita on koetettu tutkia silla tavalla, etta niita on
-kyselty siirtolaisilta itselta, nayttaa joskus olevan tapana pitaa
kaikki ilmotetut syyt sinansa hyvaksyttavina. Kun esim. Kansantaloudellisen yhdistyksen esitelmassa siirtolaisuudesta Pohjanmaalla siirtolaisuuden syina esitetaan semmoisiakin seikkoja kuin
aviopuolisojen keskinaiset riitaisuudet, vanhempien estelemiset,
kun on kysymyksessa naiminen alempisaatyisen kanssa y. m.
lukemattomia samantapaisia, niin huomaa selvasti, etteivat tammdiset seikat voi kelvata selittamaan siirtolaisuutta yleensakaan,
saati sitte jossain maaratyssa seudussa. Semmoisiahan »syita»
esiintyy kaikkialla, missa inhimillista perhe-elamaa on olemassa,
aiheuttamatta silti siirtolaisuutta. Kansa nakee vain sen, mika
on lahinna, mika on kouraantuntuvinta. Mutta tutkijan tulee
koettaa Idytaa siirtolaisuuden todelliset syyt, jotka ovat syvemmalla, jotka eivat ole niin satunnaisia eivatka niin kirjavaa laatua.- TodelHnen asianlaita on' tama: jonkun seudun taloudellisessa j a yhteiskunnallisessa kehityksessa kypsyy pitkana aikana,
vahitellen, usein nakymattdmasti se olojen tila, se yleinen painostus, joka luo taman seudun siirtolaisuuden, ja jonka alia
mainitunlaiset tilapaiset aiheet voivat, taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman yhteydessa, korkeintaan maarata sen, kuka etupaassa siirtyy. Mutta se seikka ei tee niita siirtolaisuuden syiksi.
Useat kirjailijat, jotka meilla ovat kasitelleet siirtolaisuusasiaa, ovat jattaneet kokonaan vastaamatta juuri taman kysy-

Siirtolaisuuden keskitty?uinen Vaasan ja

Ouhm laaneihin.

205-

myksen, mika on meilla Suomessa syyna siihen, etta siirtolaisuutemme niin yksinomaisesti alusta alkaen on pohjanmaalainen,
Vaasan ja Oulun laaneissa esiintyva ilmio. Tarkkanen ei esim.
tuo esiin mitaan erityista pohjanmaalaista syyta. Hanen siirtolaislaanien seurakunnissa havaitsemansa ja siirtolaisuuden syiksi
esittamansa seikat ovat osaksi yleiseurooppalaisia, osaksi yleisinhimillisia. O. Groundstroem kumoo eraassa Ekonomiska Samfundet-seurassa pitamassaan esitelmassa sen vaitteen etta siirto-'
laisuuteen meilla olisi syyna epaedulliset-maanomistusolot, mainiten aivan oikein etta Vaasan laanissa maanositus on mennyt
pitemmalle kuin useimmissa muissa ma'amme laaneissa. Gylling,
joka kuitenkin siirtolaisuuteen yleensa tahtoo nahda taloudellisia
ja yhteiskunnallisia syita, selittaa siirtolaisuuden esiintymisen
alkuaan Pohjanmaalla ehka johtuvan kansan luonteesta. Mutta
luultavasti han tassa on esittanyt yleisen mielipiteen kasityksen
vain siksi ettei han ole Idytanyt Pohjanmaan siirtolaisuuteen
mitaan erityista taloudellista syyta.
-Onko siis luultavaa ettei ole ollut olemassakaan mitaan erityista Pohjanmaan taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityk-.
sessa ilmenevaa tosiseikkaa,' joka olisi saanut aikaan siirtymisen
-esiintymisen talla seuduUa- aikaisemmin ja verrattomasti valtavammin kuin muissa osissa maataranie?
Puolestani luulisin etta siirtolaisuuden syntymiseen juuri
Pohjanmaalla oli syyna suhteellinen liikavaesto, joka oli tulos^
naissa seuduissa pitkana osana mennytta vuosisataa — niin' pitkana kuin tilastosta voi seurata — aina i88o-luvulle saakka
vallinneesta, muuhun Suomeen nahden verrattoman suuresta luonnollisesta vaenhsaantymisesta.
Tavallista suurempi luonnollinen vaenlisaantyminen on useimmiten todistus vaeston, varsinkin sen n. s. tydta tekevain luok-,
kain verrannollisesti hyvasta taloudellisestaVtoimeentulosta, mutta"
silla on taipumus paattya suhteelliseen liikavaestddn, ja se tapahtuu pikemmin maanviljelysseuduissa kuin siella, missa tuotannon
suunta on - monipuohsempi,_ missa maanviljelyksen ohella teolli-_
suus on huomattava, • se kun on laajenemiskykyisempaa.
Maanviljelysseuduissa voi tavallista suurempi luonnollinen •
vaenlisaantyminen esiintya varsinkin, jos hyvaa viljelyskelpoista
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maata on runsaasti saatavissa, jos tilaisuuksia uutisviljelyksiin on
lukuisasti, jos erityiset olot suosittavat tilojen osittamista, joka
yha useammille avaa tilaisuuden paasta itsenaiseen ja parempaan
taloudelliseen ja sosialiseen asemaan ja jonka kautta luottamus
tulevaisuuteen vaestossa lisaantyy. Mutta ennen tai mydhemmin
tullaan kuitenkin tilojen ositusten kautta taloudelliseen suuruusminimiin. Tavallista nopeamman vaeston luonnollisen lisaantymisen kautta tapahtuu vaeston kokoonpanossa muutos, joka
nayttaytyy kasvavassa nuorinten ja nuorten ikaluokkain prosenttimaarassa, ja kun sen kautta tuottavain ikaluokkain osuus vaestossa vahenee ja taloudellinen painostus tuottavain luokkain hartioilla Usaantyy, saavutetaan raja, jolloin suhteellinen liikavaesto
syntyy, oikeimmin sanoen, suhteellinen nuorukaisliikavaestd, joka
on siirtolaisuuden otollisin aines (urerum novarum semper studiosh).
Nain luulen kayneen Vaasan (ja osaksi Oulun) laanissa.
Asiantuntevalta taholta kerrotaan, miten Vaasan laanissa on
tilojen osittamista j a uusien viljelysten perustamista helpottanut
m. m. talle laanille ominaiset jako-olot. Kun tilat ovat pitkin
jokien rantoja, kotipeltojen keskella, on kaukana sisamaassa olevat palstat halukkaasti luovutettu viljelijdille torpiksi tai erotettu
tiloista. Piakkoin julkisuuteen ilmestyva historiallinen tilasto.
Vaasan laanin maanviljelysvaestdsta osottaakin, etta maatorpparien lukumaara tassa laanissa on kasvanut ajanjaksona 1815-—75
3876:sta I205i:een.
Niinikaan osottaa virallinen tilasto, etta Vaasan laanissa
tilat maanmittaustoimituksissa yleensa ovat ositetut useampaan
osaan kuin muissa laaneissa, ja kun nain on, ei silloin ole ihme
etta edellamainitun tilaston mukaan Vaasan laanissa itsenaisten
tilallisten luku ajanjaksona 1815—75 on noussut noin io,ooo:sta
i7,ooo:een. Tama on melko paljon, kun ottaa huomioon etta
Turun ja Porin seka Hameen-Mikkelin laaneissa itsenaisten tilojen ehdoton luku on joko pysynyt paikallaan tai alentunut. Mutta
niin suuri on vaeston lisays ollut Vaasan laanissa, etta tilallisten
prosenttimaara Vaasan laanissa on alentunut melkein yhta paljon
kuin Turun j a Hameen-Mikkelinkin laaneissa, joissa ei mitaan
itsenaisten tilojen lisaantymista ole tapahtunut.
Tulemme' nyt .itse Vaasan laanin luonnoUiseen vaeston li-
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saantymiseen 1890-luvulle asti. Ajalta ennen i86o-lul<ua en voi
esittaa lukuja vaeston luonnollisesta lisaantymisesta, koska en
ole niita nahnyt julaistuna. Mutta esitan sen sijaan vaeston koko
• lisaantymisen Vaasan laanissa talta ajalta huomauttaen ettei ole
luultavaa etta Vaasan laanin suurempi vaeh lisaantj^minen silloin,
yhta vahan kuin se oli jalkeenkaan 1860-luvun, on muita laaneja
suuremman sisaanmuuton ansio.
Absoluuttisesti lisaantyi Vaasan laanin asukasluku ajanjaksona 1841-—50 tasaisin luvuin 45,ooo:lla; muista laaneista oli
suurin lisays Turun ja Porin laanissa, missa se oli 32,000 (Vaasan
laani oli talloin vakilukuun nahden kolmas jarjestyksessa). Ajanjaksona 1851 — 60 lisaantyi Vaasan laanin vakiluku 37,ooo:lla;
Oulun laanin, jossa nyt oli muista laaneista suurin lisays,
23,ooo:lla.
Mutta selvemman kuvan kuin absoluuttiset luvut antavat
lisayksen prosenttiluvut asukasmaarasta. Ajanjaksona 1840—51
lisaantyi koko maan vakiluku suhteellisesti vakilukuun verraten 13.2 7o:lla) Vaasan laanin vakiluku 2i.2 7o:Ila, Oulun laanin
i9.2 7o:lla. Ajanjaksona 1851—60 o U k o k o maan vaenlisays
6.770; Vaasan laanin 14.370, Oulun laanin 14.670. Lahinna
korkein prosenttiluku oli Kuopion laanissa, nimittain—8t6:
1860-luvulta alkaen on meilla suoranaisia tietoja vaestdn
luonnollisesta lisaantymisesta eri laaneissa. Tarkoitukseemme riittaa, jos otamme huomioon luonnollisen vaestdn lisaantymisen
prosenttimaaran toiselta puolen Vaasan ja Oulun laaneissa, toiselta puolen siina muussa laanissa, missa se oli korkein tai
alhaisin. Nain menettelemalla naemme etta luonnollinen vaestdn
lisaantyminen oli prosenteissa:
Ajanjaksona

Vaasan. laanissa

1871—80
2.06
1881—90
1.67
Koko ajanjaksona
1866—90
1.41

Oulun laanissa

1.72
1.67
1.25

Siina muussa laanissa, missa se oli

•

korkein

alhaisin

1.76
• 1.60

0.83
0.89

1.20

0.59'

Vaasan ja Oulun laaneissa on siis, sikali kun jo tilastolliset tiedot riittavat osottamaan, varmasti ainakin 30-vuotisena,
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mutta aivan todennakdisesti 6o-vuotisena ajanjaksona vaestdn
luonnollinen lisaantyminen huomattavassa maarassa voittanut kaikkien muiden laanien luonnollisen vaestdn lisaantymisen, aina siihen
aikaan saakka, jolloin siirtolaisuus naissa laaneissa aikaa paisua
siihen laajuuteen, minka silla 1890-luvusta asti tiedamme olevan.
Mita siihen muutokseen tulee, jonka mainittiin tapahtuvan
vaestdn ikarakenteessa eri ikaluokkien keskinaiseen suhteelliseen
suuruuteen nahden paikkakunnilla, missa luonnollinen vaestdn
Hsays on suuri, todistaa senkin tilasto Vaasan ja Oulun laaneihin
nahden selvasti paitsi etta se on yleisesti tunnettu vaestoopillinen
tosiasia. Virallisen tilaston mukaan oli »tuottavaisia» eli 15—70
ikaisia v. 1865 koko maassa jokaista 10,000 asukasta kohti
6,268, eri" laaneista oli niita Vaasan laanissa kaikkein vahimman, nimittain 5,979, sen jalkeen vahimman. Oulun laanissa. ^ .~
Vuoden 1900 vakilukutilastoon on liitetty diagrammi, joka
osottaa yksityiskohtaisesti vaestdn ikaluokat eri laaneissa pyramiidiviivoina. Naemme siita, kuinka Vaasan laanin viivat 15—25
ikaluokkien kohdalla laajenevat tuntuvasti kaikkien muiden laanien viivoja ulommaksi. Vaasan laania seuraa Oulun laani,
siirtolaislaanit siis tassakin kasi kadessal
Kun nain on laita, kun' puheenalaisia lukuja vertailee, kun
tietaa, mitenka useimmat etevat tutkijat eivat ole voineet kieltaa yhteytta olevan vaestdn luonnollisen lisaantymisen ja siirtolaisuusilmidn valilla j a kuinka se tosiasia on ilmeinen etta niissa
maissa, missa luonnollinen vaenlisays on suuri, siirtolaisuuskin on
suuri; kun siis nain on, ei ymmartaakseni voi olla epailysta siita
etteiko juuri tassa . esitetty vaestoopillinen tosiasia ole se, josta •
siirtolaisuutemme esiintyminen Pohjanmaalla sai aiheensa.
Mutta jos nyt vaestdn tavattoman luonnollisen lisaantymisen kautta syntynyt suhteellinen liikavaesto sai aikaan meikalaisen siirtolaisuuden, mika on silloin syyna etta siirtolaisuus yha
vielakin jatkuu voimakkaimmin Pohjanmaalla, vaikka puheenalainen suuri lisaantyminen ja sen, aiheuttama taloudellinen painostus nakdjaan jo vuosia sitte on lakannutf Vastaus tahan
kysymykseen on helppo. Suhteellisen hikavaestdn yhteiskunnalliset tekijat astuvat tassa valtavammin nakyviin." Vaestdn
elintapojen ja elamanvaatimu§ten taso saa voimakkaita vaikutuk-
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sia siirtyneiden j a palanneiden kuvauksista ja senpatahden vain
vitkaan tapahtuu semmoisten olojen syntyminen, jotka vahentaisivat siirtolaisuuden seuduilla, missa • se on vauhtiin paassyt.
- ••

0. K.

Kilpi.

MITEM o n J A R J E S T E T T A V A MAAriHANKIMTA
TILATTOMALLE MAALAISVAESTOLLE ?
(Eraan komiteanmietinnou arvostelun johdosta.)

Aikakauskirjassa »Mercator» on entinen senaattori, tohtori
Aug. Ramsay arvostellut ja, sanokaamme se heti, erittain anka-.
rasti arvostellut sita Agraarikomitean mietintda, joka sisaltaa
ehdotuksen laiksi maanhankinnasta tilattomalle maalaisvaestolle.
Siihen kantavuuteen katsoen, joka senaattori Ramsayn arvostelulla
joka tapauksessa on, j a kun arvoisa arvostelija mielestamme
osaksi ei ole esittanyt patevia todistuksia mielipiteilleen, osaksi
on suosittanut seikkoja huomioon otettaviksi, jotka itse asiassa'
sisaltyvat komitean ehdotukseen, lienee paikallaan esittaa aikakauskirjan lukijoille kaikessa lyhykaisyydessaan seka hra R : n arvostelu
etta taman arvostelun kaipaama vastaus.
Herra Ramsay aluksi huomauttaa, etta Agraarikomitea, yrittaessaan ratkaista- kysymysta, mitenka tilattomassa vaestossa ilmeneva tyytymattomyys on poistettava ja tasta" vaestosta saatava
hyvia j a ahkeria kansalaisia, ehdottaa miljooneja valtionvaroistatata
varten kaytettavaksi. Sailyttamatta yhtenaisyytta kehityksessa,
teoriiain ja ulkomaiden lainatavaran avulla seka erityisen valtionviraston, asutushallituksen,-johdolla, yritetaan luoda uusi yhteis-\
kuntaluokka erikoisoikeuksineen. Ennen kaikkea on sen erioikeus siina etta se saa valtiolta. Tata taikakeinoa ehdottaessaan
komitea hyvassa parannushalussaan on jattanyt syrjaan kaytanndllisen elaman vaatimukset. Mutta realiteettia ei saa syrjaan
heittaa ja lopulliset johtopaatokset ovat vedettavat silloinkin, kun
tahdotaan muuttaa »ajan tarve» tai joukkojen vaatimukset valtio-
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asiakirjoihin, joiden tulee olla ennen kaikkea mahdoUiset, eika
vaan kumarrusta toiselle tai toiselle opinioonille. Ja kaikkein
vahimmin saa talous olla politiikkaa, missa tervetta kehitysta
tahdotaan, Ja arvostelija jatkaa: Luonnotonta on kieltamatta se,
kun yritetaan luoda' erikoisella omistusoikeudella varustettua
kansalaisluokkaa yhteiskunnassa, jossa etuoikeutettuja luokkia ei
ole ja jossa kaikki ovat lain edessa yhdenvertaiset.. Yhta vahan
kuin tata nykya tilattoiiiilla. on lain eciessa erikoinen asema, yhta vahan tarvitsee naita varten saataa poikkeusmaarayksia silloin
kun heidat tahdotaan muuttaa pikkuviljelijoiksi, •
Jos, sanoo arvostelija edelleen, tarkastaa tilattomien asemaa
meidan maassa, huomataan etta se ei johdu mistaan laista,
joka sitoisi heidat kohtaloonsa tai estaisi heita irroittautumasta
maaratysta piirista.' Tassa maassa - ei myoskaan ole ennakkoluuloja olemassa eika tapain synnyttamia luokkarajoja tai muita
ulkonaisia esteita vapaalle saatykierroUe. Suomi on puhtaimman
demokratiian maa,
Voi syylla kysya, tokko maansaannin helpottaminen semmoisenaan on omansa luomaan uutta olojen jarjestysta. Silla jos,
naita pikkuviljelijdita yhtakkia ja keinotekoista apua heille
sudmalla joukottain manataan esiin, tulee heista kehittymaan
mita moninaisimpia, tyyppeja j a heissakin ilmenemaan tyytymattdmyytta aivan samoin kuin nykyisissa tilattomissa. Taloudellisella lainsaadantdtoimenpiteella ei voi naet akkipikaa uusia
oloja luoda. Ennen kaikkea tulee rakentaa itsetoiminnan ja
terveen huolenpiddn pohjalle. Sosiaalipoliittisen reformin tulee
senvuoksi edistaa itsetoimintaa siina, missa se on valveilla, mutta
sen ei tule antaa- sille, joka vain odottaa lahjaa.
Kun hra R. siis epailee voidaanko tilattomia (joihin han ei
lue torppareita) menestyksella muuttaa itsenaisiksi pikkuviljelijoiksi, arvelee han varmemmin ja paljoa luonnollisemmalla tavalla
voitavan paasta tuloksiin, jos puheenalaisessa asutustoiminnassa
otetaan torpparilaitos lahtdkohdaksi. Torppariluokassa tavataan
pikkuviljelysta varten parhaiten valmistuneet henkildt, torpparilla
kun on taitoa ja kokemusta maanviljelyksessa seka omia tydaseita, joilla kykenee voittamaan ensimaiset vastukset. Ainoastaan
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torpparit olisivat siis vastaisessa asutustoiminnassa huomioon
otettavat.
Huomautettuaan kuinka kaupunkien j a ' muiden taajaan
asuttujen paikkakuntain lahettyvilla intensiivisella pikkuviljelyksella
on paljo menestymisen mahdollisuutta, lausuu arvostelija mielipiteenaan, etta ' alotteen asuttamiseen on lahteminen paikkakunnallisista intresseista, koska vain siten sopivimmat, eri paikallisolojen vaatimusten mukaiset toteuttamismuodot varmimmin
keksitaan, ja valtion tulee vain naita intresseja kannattaa suomalla
mahdollisen suurinta vapautta asuttamisen itsenaiseen. kehittymiseen.
Naiden" yleisten, enimmakseen ajatelmien muotoon puettujen
lauseiden perasta johtuu arvostelija puhumaan kahdesta lakiehdotuksessa olevasta asiasta: sen laitoksen jarjestamisesta, joka
tulisi antamaan lainoja tilattomille, seka lainansaajain luotettavaisuuden ja lainain vakuuden harkinnasta. Edeliisessa kysymyksessa
arvostelija yhtyy siihen ehdotukseen, jonka eras komiteassa saapuvilla ollut asiantuntija on vaihtoehtoisesti tehn5rt ja joka
sisaltaa sen, etta Tilattoman vaestdn rahasto pohjarahastona
muodosteltaisiin uusi hypoteekkipankki, joka oikeutettaisiin ilman
valtion takuuta laskemaan liikkeeseen obUgatsiooneja, joko kotitai ulkomaisessa rahassa. 'Komitean tasta eroava ehdotus seka ehdotuksen perustelut esitetaan tuonnempana. Jalkimaisessa kysymyksessa arvostelija niinikaan taydellisesti kannattaa samaa
asiantuntijaa siina, etta kaikissa tapauksissa olisi vakuuksien ja
lainanottajain luotettavaisuuden arvosteleminen jatettava paikallisten lautakuntien tehtavaksi, joiden jasenet valitsisi asianomainen
kunnallishallinto, kun sita vastoin puheenjohtajan sopivimmin
maaraisi (hallitus tai) uuden hypoteekkipankin johtokunta. Taman
ehdotuksen hyvaksyy arvostelija m. ra. siita syysta, etta siina
annetaan tunnustus desentralisatsioonille ja paikallisen asiantuntemuksen elahyttavalle voimalle. Komitean kantaan tassa -kohden
palaamme mydhemmin.
Tassa on kaikessa lyhykaisyydessa, luuUaksemme kuitenkin
tarpeeksi taydellisesti, esitetty hra R : n ' arvostelussa ilmenevat
seka yleisempaa, periaatteelHsta laatua olevat mielipiteet etta
myos pari kolme positiivista ehdotusta. Arvostelun edellinen
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puoli kieltamatta sisaltaa monta taloustieteellista totuutta seka
hyvia neuvoja, jokseenkin sentapaisia kuin esim. kirja .»Kuinka
tulin rikkaaksis taikka »Eraan isan kirjeet pojalleen», muttasiina on toiselta puolen lauseita, joita ei voi sovittaa komitean
ehdotukseen, ei ainakaan siina hengessa kuin hra R . ne esittaa. Usein kovin yleiseen muotoon puettuina lauseet sisaltavat
enemman kuin mita arvostelija kenties itse on tarkottanut. Tasta
arvostelun yleisyydesta seuraa, etta vastauskin on yleista laatua.
Mita nyt ensiksi tulee siihen vaitteeseen etta komitea,
asettumalla teoriiain kannalle ja sailyttamatta kehityksen kontinuiteettia, yhtenaisyytta, on jattanyt elaman kaytanndlliset vaatimukset sikseen, tuntuu se ylimalkaisuudessaan sangen liioitellulta,
ettemme sanoisi uskomattomalta, kun tietaa etta meidan maassa
jo vuosikymmenia on — enimmakseen ilman menestysta —
hallituksen ja valtiosaatyjen puolelta harjotettu toimintaa, jonka
tarkotusperana on ollut tilattoman vaestdn (sana otettu laajemmassa merkityksessa kuin hra-R. tekee) kiinnittaminen omaan
turpeeseen. Tama meilla harjotettu toiminta onkin komitean
mietinndn perustelujen lahtokohtana, ja esitys seka arvostelu siita
on luettavana mietinndn sivuilla-77—no. Tassa toiminnassaan
tietysti eivat valtiomahdit — yhta vahan kuin komiteakaan — ole
voineet olla enemman tai vahemman huomioon ottamatta niita mielipiteita, joita kysymyksessa on ilmennyt eri aikoina ja eri tahoilla,
ja etenkin juuri .siina vaestdn osassa, jota toimenpiteet ovat
tarkottaneet, nim. tilattomassa vaestossa. Enemman syyta olisi
ollut moittia sellaista vissin kansalaisryhman olojen parantamista
tarkottavaa talouspolitiikkaa, joka, omaan erehtymattdmyyteensa.
luottaen, jattaisi kokonaan sikseen elavassa ihiriisjoukossa ilmaistut
mielipiteet j a kokemukset jo voimaan pannusta talouspolitiikasta.
Ehdotuksia suunniteltaessa kait juuri- tallaisia ilmioita on harkittava ja, mikali niissa nayttaa olevan merkille pantavaa tai
patevaa, varteen otettava. Etta kaikissa laajempiluontoisissa
suunnitelmissa voi erehtya, on inhimillista. Erehdysta ei voi
tietaa ennakolta, vasta kun suunnitelmaa on jonkun aikaa toteutettu, voi sita konstateerata. Varmaankaan moni mukana ollut
ei tahtoisi olla toistamiseen tekemassa samaa agraaripolitiikkaa
kuin Jjoli se, joka tarkotti Viipurin ja' Mikkelin laanien lahjotus-
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maiden lunastusta. Tarlcotusiian oli maiden lunastettua luovuttaa ne" tilojen talonpojille. Siis luoda itsenainen talonpoikaisluokka ita-Suomeen, sailyttamalla talonpoikain alote- ja toimintavapaus .rajattomana; Talloin tietysti otettiin kaikki realiteetit-ja
mahdollisuudet lukuun. Mutta kuinka kavi? Kuinka monen nelidpeninkulman alalia entisia lahjotusmaita elaa nykyaan talonpoika
vapaanaja omana isantana.? Ja kuitenkin on tahan suureen yritykseen kaytetty valtion varoja lahes-20 miljoonaa .markkaa.
Hra R . ei ole suorastaan sita vastaan, etta valtion avulla
yritetaan hankkia maata sita tarvitseville; jos han sita olisi, niin
hanen kritiikkinsa olisi ollut kaannettyna myoskin valtion tahanastista tilattomain asutuspdlitiikkaa vastaan, harjotettiin tata muodossa tai toisessa. Tallainen kritiikki olisi antanut hedelmdittavan
pohjan keskusteluille valtion' puolelta harjotetun puheenalaisen
toiminnan tarkotuksenmukaisuudesta, sen mahdoilisista puutteista
j a siita minka muotoinen avustustyd olisi parhaiten paamaaraan
viepa. Yksi j a toinen arvostelijan positiivinen lause antaa kuitenkin
jonkinlaista viittausta tassa suhteessa. Niinpa hra R. monasti terottaa mieleen lainausjarjestelmassanoudatettavan desentralisatsioonin
suurta merkitysta ja kaytanndllista hyotya, elikka sita menettelytapaa, etta uusi hypoteekkipankki mydntaisi lainoja vain kunnille
naiden vastuuUa ja kunnat sitte pienemmissa erin antaisivat niita
tilattomille. Tama olisi parempi menettelytapa kuin se komitean
ehdottama, etta asutushallitus lainarahastostaan voi suorastaan,kuntien ^viranomaisia sivuuttamalla, antaa lainan yksityiselle hanen
tarjoomaansa takausta vastaan. Edellisen ehdotuksen toteuttamiseUa muka saadaan parempaa paikallisolojen ja asiain tuntemusta hyvakseen kayttaa kuin jalkimaisen.
' On kuitenkin huomattavaa, etta komitean ehdotuksen mukaan molemmat menettelytavat voivat tuUa kysymykseen (3 §).
Lisaksi on huomauttaminen, etta kaytantd ja kokemus suurimmassa
osassa maata on osottanut hra R:n suosittaman jarjestelman tarkotusta vastaamattomaksi, kunnat kun luonnollisista syista ovat
pelanneet liiallista velkaantumista tai muista - syista eivat ole
pitaneet etujaan sopusointuisina tilattoman vaen "asuttamisen
kanssa. Kuntien asutustoimi on siita syysta ollut enimmakseen
laimeata, jopa vastenmielistakin.' Miksi silloin pelkasta desentrali-
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satsioonihalusta edelleen kayttaa asiaan haluttomia lainauksessa
valittajina ja sen kautta panna muuten kenties pontevakin
asutustoimi vaaraan? Komitea, pitaen useampia mahdoUisuuksia
silmalla, on tassa kohden epailematta ollut kaytanndUisempi kuin
arvoisa airvostelija. Miten komitea on koettanut taata tarpeellista
paikallisolojen tuntemusta asiain kasittelyssa suoranaistakin lainausjarjestelmaa (ilman kuntien valitysta) noudatettaessa, esitetaan
mydhemmin.
Tuossa tarkeassa kysymyksessa keita tulee puheenalaisessa
toimenpiteessa yksityisina lainannauttijoina ottaa huomioon, tahtoo arvostelija. rajotettavaksi torppariluokkaan, talla kun on suurimmat edellytykset pikkuviljelyksessa menestyaksensa. SiUa on
kokemusta juuri taUa alalia, ja tarvittavat tydneuvot alkaakseen.
— Tahan voi vastata, etta kun nykyisista lainannauttijoista ei
puoletkaan (ainoastaan 48 "/o) ole mainittuun luokkaan kuuluvia, tuntuu kohtuuttomalta maarata muut tUattomat naista
lainoista vastedes osattomiksi. E i ole myoskaan todistettu, etta
nykyiset pikkuviljelykset olisivat epaonnistuneet siita syysta,
etta niiden hoitajat eivat ole olleet entisia torppareita. Ehdotus torpparivaestdn .yksinomaisesta suosimisesta tuntuu sen
lisaksi liian ahtaalta, silla onhan muillakin maaseudun tilattomiUa tilaisuutta perehtya maanviljelykseen, ja sehan on paaasia; kelpo ja reipas renki tai vouti voinee pikkuvlljelijana
tuUa toimeen yhta hyvin' kuin entinen torpparikin. Harkitsemisvaltaa lainanhakijan sopivaisuudesta pikkuviljelijaksi tietenkin on, kuten komitea ehdottaa, varattava asianomaiselle
viranomaiselle. Muuten komiteakin myontaa (siv. 174), etta
pikkuviljelijdiksi sopivain' henkilojen valinta onkin asutustointa
johtavien viranomaisten tarkeimpia ja samalla vaikeimpia tehtavia.
.— Hra R:n vaatimus, etta lainanhakijalla tulee ennestaan olla
jotain, vaikkapa vahaistakin, omaisuutta, sisaltyy implicite siihen
kpmitean ehdottamaan pykalaan (§ 23), missa puhutaan tiloja
varten mydnnettavain lainain suhteellisesta suuruudesta; taman
tulee aina oUa joku osa tilan arvioidusta arvosta. Positiivinen
maarays lainanhakijan omaisuuden suuruudesta nahtavasti ei veisi
toivottuun tulokseen ja sita voisi kovin helposti kiertaa, kun sen
noudattamista ei voisi mitenkaan kontroUeerata.
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Se, mika arvbstelijaa suuresti nayttaa arveluttavan, on ehdotus asutustoiminnan keskittamisesta valtion virastoon, koska sen
kautta muka Hiallista kaavamaisuutta ja asutustointa kuolettavaa
sentraalisatsionia aikaansaadaan. Tama pelko nayttaa kuitenkin
turhalta. Komitea on johtavan valtioviraston ohella sailyttanyt
rajattoman aloteoikeuden yksildiden ja kuntain puolelta. Ja paikkakunnalliset tarpeet otetaan huomioon ja tarpeellinen olojen seka
henkildiden tuntemus taataan siten,- etta jokaiseen kuntaan, komitean ehdotuksen mukaisesti, on asetettava lautakunta, jonka
jasenet valitsee kuntakokous tai kunnan valtuusmiehet ja jonka
puheenjohtajan asutushallitus maaraa 3:ksi vuodeksi kerrallaan,
sittenkun kunnallislautakunta on ehdottanut kolme tahan toimeen
kykenevaa henkilda. Lautakunnat tietysti ovat valittavina orgaaneina mainitun hallituksen ja lainanhakijain valilla, m. m. antaen
edelliselle lausuntoja lainanhakijain ominaisuuksista, ostettavan
maan sopivaisuudesta, laadusta, hinnasta j . n. e., seka avustaen
jalkimaisia ohjeilla ja neuvoilla lainain hakemisessa, pitaen silmalla
lainojen tarkotuksenmukaista kayttamista^ j . n. e. Luulisi etta
nain desentraliseerattu jarjestelma tyydyttaisi hra R:nkin vaatimuksia. Kun on syyta pelata, etta paikallisessa asutuslautakunnassa
ei kuitenkaan asiaintuntemus tarvittavassa maarassa aina ole
edustettuna, on komitea ehdottanut asetettavaksi jokaiseen laaniin
arvio- eli tarkastusmiehen, jonka tietysti asutushallitus nimittaisi.
-Taman viranomaisen tarkeata tehtavaa ei kuitenkaan liene tarvis
ruveta selvittelemaan, ja joudumme vain liiaksi yksityiskohtiin,
joita ei hra R:n kritiikki aiheuta.
-.
Totta on, kuten arvostelija mainitsee, ett'ei meilla mikaan
laki sido tilattomia heidan kohtaloonsa tai esta heita irrottautumasta maaratysta piirista, esimerkiksi nousemasta vapaan ja itsenaisen talonpojan asemaan. Moni on kylla ilman valtion valiintuloa
niin tehnyt. Mutta eikdhan tahan nouseniiseen ole useammin ollut
mydtavaikuttamassa joku ulkonainen ja satunnainen syy: rikkaat
naimiset, runsas perintd j . n. e. kuin pelkat henkildlliset avut?
Tahdomme huomauttaa siita, etta elaman kova koulu seka sitoo
etta estaa — ja voimakkaammin kuin laki sen konsanaan voisi
tehda — monta kaikilla itsenaisen maanviljelijan . edellytyksilla
varustettua henkilda taydelleen kehittamasta taipumuksiansa ja
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kykyjansa. Tallaisille on .ulkoa tullut' valtioapu tervetuUut, ei
almuna, mutta kehotuksena voimain enempaan ponnistamiseen.
Niin ollen ei ole myoskaan syyta puhua tassa yhteydessa, kuten
hra R. tekee, mistaan etuoikeutetusta luokasta.' Yhta vaarin
olisi kutsua esim. teollisuuslaitoksiamme etuoikeutetuiksi silla
perusteella, etta valtio naita muka puhtaasti affaariprinsiippien
mukaan johdettuja liikkeita niin runsaskatisesti avustaa
Kahta
vahemmin on syyta kutsua lainansaaneita tilattomia etuoikeutetuiksi, silla lainanotollaan he myos sitoutuvat velvollisuuksiin
ei ainoastaan korkojen suorittamiseen ja lainain takaisin maksamiseen, vaan myoskin tilain hoitoon ja kunnossa pitoon nahden. —
Kuten edella mainittiin, on hra R . sita mielta, etta paamaaran toteuttamiseksi voitaisiin nykyinen tilattoman vaestdn rahasto
pohjarahastona perustaa erityinen hypoteekkipankki, joka ilman
valtion takuuta saisi liikkeeseen laskea koti- ja ulkomaisia obli-_
gatsiooneja, huomauttaen tallaisen affaarimaisesti johdetun laitoksen etevammyydesta sen laitoksen rinnalla, jota komitea on
ehdottanut: etta tilattoman vaestdn aseman parantamista varten
perustetut kaksi rahastoa yhdistetaan yhdeksi rahastoksi, johon
olisi yleisesta valtiorahastosta siirrettava niin suuri summaettarahaston paaoma sen toiminnan alkaessa nousisi 20 miljoonaan markkaan, seka v:sta 1908 alkaen vuosittain 500,006 markkaa, ja etta
tata lainarahastoa hoitaisi Suomen valtiokonttoori. Etta edellisella ehdotuksella on vahvat puolensa, mydnnetaan kernaasti;
ennen kaikkea voitaisiin sen toteuttamisella tulla toimeen paljoa
vahemmilla valtiovaroilla. Kenties on myoskin mahdollista, etta
valtiolhsesti epavakaisina aikoina taman pankin hypoteekkiobligatsiooneja vakuutensa tahden saataisiin. helpommin myydyiksi
kuin suoranaiset valtion obligatsioonit. Mutta tallaisen yksityisen
ja itsenaisen rahalaitoksen perustamista vastaan puhuvat useat
ja painavat syyt. Pankkilaitos, jonka hoito ja virkamiehisto olisi
kokoonpantava paaasiallisesti' pankin rahataloudellista puolta
silmalla pitaen, ei kykenisi samassa maarin kuin komitean eh-

Viime
yhteensa

elokuun

lopuUa

oli teollisuutta

varten annettuja valtiolaiuoja

1,313,558 markkaa 41 pia, mutta tahan summaan ei ole luettu niita

• teoUisuuslainoja, joita on annettu yleisesta valtiorahastosta.
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dottama asutushallitus pitamaan huolta itse asuttamistoiminnasta
ja sen eri puolista; se ei voisi aikaansaada sellaisia kunnallisia
orgaaneja, jotka taman toiminnan luonnistumiseksi ovat valttamattdmia. Ja voidakseen toimia taysin afFaarimaisesti, kuten
hra R. vaatii, taytyisi sen asettaa korko pikkuviljelijdille mydntamistaan lainoista paljoa suuremmaksi kuin mita komitea ehdottaa (372 a 4 Vo), todennakdisesti 5:ksi a 6:ksi 7o:ksi. Etta tallainen korkomaksu, johon tulisi viela lisaan vuotuinen kuoletus,
raskaasti tulisi painamaan uutisasukkaan hartioita, on ilmeista.
On mydskin huomattavaa, etta kaikki komitean kayttamat rahaasiain-tuntijat ovat olleet asiasta samaa mielta kuin komitea, ja
etta se asiantuntija, jonka ehdotusta hra R. kannattaa, on esittanyt taman ehdotuksensa vaihtoehtoisesti. — Sallittakoon tamankysymyksen yhteydessa, tilaisuuden tultua, allekirjottaneen lausua mielipiteenaan, etta komitea hanen nahdaksensa on mennyt
liian pitkalle,- kun se ehdottaa 20 miljoonan rahaston muodostettavaksi jo heti asiitustoiminnan alkaessa; epailematta olisi varovaisempaa ja sen ' vuoksi _ terveempaa rahainhoitopolitiikkaa muodostaa tama rahasto vahitellen, esim. siirtamalla siihen aluksi ne
8 miljoonaa markkaa, jotka jo ovat maaratyt tilattoman vaestdn
taloudellisen tilan parantamista varten, seka, kun namat on annettu lainaksi, 2 miljoonaa markkaa vuosittain, aluksi esim. 10
vuoden aikana —' elikka siten kuin IV:nnessa vastalauseessa ehdotetaan. Tamantapaista menettelya ovat mydskin raha-asiain-'
tuntijat suosittaneet.
Noita tarkeita kysymyksia, onko valtiolainain avulla luovutettuja tiloja yleensa koetettava sailyttaa sen kansanluokan kasissa, jota varten ne ovat aiotut, vai eikd ja — edeliisessa
tapauksessa — mitenka se kavisi painsa, ei hra R. kasittele.
Voimme ne siis talla kertaa sivuuttaa, kenties saamme ensi numerossa tilaisuuden niiden laajempaan esittamiseen. Luulemme
edeliisessa antaneemme vastauksen arvoisan arvostelijan muistutuksiin; ovatko namat olleet oikeutettuja vai eivatkd,: jatamme
lukijain ratkaistavaksi.
•
"
.'
Osk. Groundstroem.
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Kirjallisuutia.

p^IRJALLISUUCCA
F e r d i n a n d B a u m g a r t e n j a A r t h u r Meszleny, Kartelle
und Trusts, Ihre Stellung im Wistschafts-und Rechtssystem der wchtigsten Kulturstaten. Berlin. Verlag von Otto Liebmann 1906, 362 sivua.
Suuri erimielisyys vallitsee taloustieteen edustajain, samoinkuin
talouselaman kaytannollisten toimimiesten kesken niiden liikkeenharjottajaliittojen uusimmasta kehityksesta ja tarkotuksenmukaisuudesta talouselamalle, jotka kantavat kartellien ja trustien nimia.
Yksimielisia oUaan kuitenkin siita, etta silla kehitystendensilla,
jota puheena oleva yhteenliittaytyminen edustaa, on mita laajin merkitys
niinhyvin talousteoriialle kuin kaytannolliselle talouspolitiikalle. Aarimmaisiileen kehitettyna on se omiansa oleellisesti muuttamaan. koko taloudellisen organisatsioonin. Tieteellinen kirjallisuus onkin sentahden
jo kauan taman uusimman kehityssuunnan ilmioita kasitellyt, ja varsinkin
on saksalainen'ja amerikalainen tiede tassa suhteessa rikas.
Viimevuosien kehitys on tehnyt kysymyksen kaytannoUisessakin
talouspolitiikassa yha kireammaksi. On, eika syytta, yha aanekkaammin viitattu siihen vaaraan, mika syntyy, jos annetaan muutamien
harvojen liikkeenharjoittajaliittojen anastaa valtaansa talouselaman yha
laajemmat alat ja maarata nailla aloilla koko tuotanto ja kulutus. Se
monopooliasema, mika tasta syntyy, tekee miljoonat riippuviksi muutamista harvoista. Koko amerikalaisen talousmaailman suurpoliittiset iatressit liikkuvat taman kysymyksen ympSrilla siina taistelussa, mita siella
parasta aikaa Rooseweltin johdolla kaydaan kysymyksessa olevia liittoutumisia vastaan.
Yllamainittu teos on puheena olevan kysymyksen yksi uusimpia
kirjallisia tuotteita.
Merkittakoon heti, etta teos tayttaa hyvin paikkansa tata alaa
kasittelevassa kirjallisuudessa. Silla huolimatta kaikesta siita paljosta,
mita talla alalia on kiijotettu, on puuttunut teosta, joka antaisi kokonaiskuvan tieteellisen tutldmuksen ja kaytannollisen talouspolitiikan kannasta
puheenaolevassa kysymyksessa.
Tata tarkotusta silmalla pitaen on teos suunniteltu, ja on sentahden
tullut laajemmaksi ja monipuolisemmaksi monia edeltajiaan. Lukija saa
esityksen ensinnakin kartelli- ja trustiliikkeiden yleisesta luonteesta, niiden
synnysta ja eri lajeista. Yksityiskohtaisesti esittavat tekijat kartelli- ja
trustiliiketta sitten eri maissa, Saksassa, Itavalta-Unkarissa, Yhdysvalloissa y. m. Luvussa kartellein ja trustien vaikutuksista kasitellaan
sen vaikutusta tuotantoon, yrittajien intresseihin, tyovaen asemaan.
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valityskauppaan, kulutukseen ja hiutamuodostukseen. Niille kysymyksille,
mitka puheena oleva liike on synnyttanyt lainsaadantoon, omistavat
tekijat myos erityisen luvun seuraten lainsaadannon kehitysta tarkeimmissa sivistysmaissa. Viime luku kasittelee niita ehdotuksia, mita eri
maissa on tehty kysymyksen jarjestamiseksi, ja lopuksi esittavat tekijat
omat ehdotuksensa.
Nama ovat ainoastaan aariviivat, joiden puitteissa esitys liikkuu.
Ei ole mahdollistakaan tassa ryhtya esittamaan kirjan rikasta sisaltoa
yksityiskohtaisesti.
Mainittakoon kuitenkin tekijain kanta itse ydinkysymykseen nahden, nimittain, ovatko kartellit ja trustit jatettavat vapaan kehityksen
varaan vai onko valtion ryhdyttava ehkaisemaSn niiden kehitysta. Tekijat
asettuvat valittavalle kannalle. Samalla kuin he suosittavat valtion
sekaantumista suoranaiseen tuotantoonkin, tahtovat he sSilyttaa nykyisen tuotantosysteemin. »Kartelliliike ei ole taloudellisen kehityksen
vihollinen, vaan palvelija, niin kauan kuin se tuntee herransa ja haltijansa». Vaatimukseksi tulee sentahden, etta »valtioIle on tama ylivalta sailytettava, ilman etta se saa tilaisuutta tata ylivaltaansa vaarin kayttaa yksityisia liikkeenharjottajayhdistyksia tai yleensa koko lii'ketta vastaan.»
Voi olla hyviokin eri mielta monesta esitetysta vaitteesta ja yleensa
tekijain kannasta kasitella kartelli- ja trustiluketta samanarvoisina.
Muistutusta tuslrin voi olla tekematta myoskaan siita, etta tekijat tuskin
taysin avoimesti katsovat niita taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaaroja,
mita trusti-liikkeen aarimmaisilleen kehittyminen sisaltaa.
Mutta huolimatta yksityiskohtaisista muistutuksista on kirjan positiivinen puoli monin verroin suurempi. Esitys on systemaattinen ja
asiallinen, jossa tarkein Idqallisuus on otettu varteen. Se on myoskin
tajuttava ja selva.
Kirjaa voi suosittaa kaikille, jotka nykyisen taloudellisen organisatsioonin uusmuodostuksia ja niiden herattamia kysymyksia seuraavat.
J.M.

V.

R o l f Thesleff. Studier i aktiv sparbankspolitik. Akatemiallinen vaitosHtja. Helsingissa 1907.
Virallisen vastavaittajan, senaattori, tri Aug.Ramsayn lausimto on
nain kuuluva:
»I:sessa luvussa, jota onpidettava opastavana johdatuksena, kasittelee tekija saastamisen tarkotusta, sen oikeutusta yleiselta ja yksityisen kannalta, erittain huomioon ottaen pienten saastojen kokoamista
elikka juuri sita erikoismuotoista saastamista, jonka edistamista saastopankit tarkottavat. Ne ajatukset, joita tassa esitetaan, eivat ole omintakeisia. Tekija yhtyy siihen yleiseen kasitykseen, joka seka tieteessa
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etta kaytannollisessa yleistaloudessa 1800- luvun keskivaiheilla ilmenneen oppositsioonin perasta tuli vallitsevaksi.
Vaikka ei tarkotuspera olisikaan vaatinut sen tehtavan tarkkaa
maarittelemista, jota tekija seuraavassa kasittelee, olisi kuitenkin ollut
toivottavaa etta erityisia taman luvun osia olisi jossain maarin syvallistetty. Sangen summittaiselta tuntuu siv. 3 annettu kuvaus eri saastopankMj arj estelmista.
Tassa yhteydessa olisi myos pitanyt kosketella teoreettiselta kannalta katsoen tarkeat kysymykset korkeimmasta saastoonpanomaarasta
seka mahdollisesti ulosottojen rajottamisesta ilman edella kaypaa irtisanomista, jonka kautta pohja olisi saatu naiden kysymysten kaytannolliselle arvostelemiselle, jolion tekija kuitenkin johtuu myohemmissa
luvuissa.
Lopuksi olisi tilastollinen aines^ jolla tekija koettaa yaJaista sSastoonpanijain ja'on heidan yhteiskunta-asemansa mukaan, saavuttanut
enemman mielenkiintoa, jos sita olisi laajennettu.. Erittain olisi ollut
valaisevaa, jos Ranskaa koskeva taulu sivulla 16 olisi taydennetty samaniaisilla tiedoiUa eraista departementeista, joissa tahan kuuluvia oloja
voidaan pitaa tyypillisina.
Luvussa I I tehdaan selkoa saastQpankkikoron vaikutuksesta saasta-'
jiin. Esitys on selva ja tilastollista ainesta on kaytetty kriitillisella
varovaisuudella.
Parissa, paikassa (siv. 36 viimeinen kappale ja siv. 45 viimeista
edellinen kappale) on tekija kuitenkin tehnyt tilastollisissa teoksissa
valitettavasti liianldn usein tavattavan virheen verrata prosentittain toisiinsa lukuja, jotka ovat liian pienia, jotta niista voisi tasmallisia johtopaatSksia tehda. Namat kohdat eivat vaikuta kokonaisuuteen, kun ne
on vain ohimennen teokseen otettu, mutta hairitsevat kuitenkin jonkun
verran vaikutusta, minka saa tekijan muuten erittain varovaisesta ja
kriitillisesta numerojen kayttelemisesta.
III:nnessa luvussa, omistettu molemmille saastopankkivarojen sijotusta koskeville jarjestelmille — toinen valtion valitykseea perustuva
ja suunnattuiia valtiopaperien osteon, toinen vapaa — paaasiallisesti
kumotaan ranskalaisen Laurentin innokas ranskalaisen systeemin puolustus, ja todistetaan vapaan sijotuksen edut,- kaikki saastoonpanijan
kannalta katsottuna.
-^
Puutteeksi taytyy merkita sita, etta tekija liian- helposti syrjayttaa saastopankkikoron vertaamista muiden sijotusmuotojen korkoon.
Tilastollista ainesta - olisi pitanyt koota ja, panna pohjaksi esittelylle
siv. '67, joka, vaikka sisallykseltaan kyllakin oikea, tuntuu .enemman
paHnoimiselta kuin tieteelta.
Saastopankkien hoitokustannuksista puhuttaessa (siv. 65, 2:0)
olisi pitanjrt yksityiskohtaisemmin kasitella vararahastoon siirtoja, erittain
silmalla pitaen tamSn »menoeran» eri merkitysta uusissa pankeissa ja
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sellaisissa, jotka jo ovat itselleen rahastoja saastaneet. Suomen saastopankkitilasto olisi tassa ollut omiaan selvasti valaisemaan asiaa.
Saastopankkien paaomasijotuksen finanssipoliittinen kasittely luvussa I V on selvapiirteinen ja oikea, mutta olisi ollut taydennettava
numeroilla, jotka koskevat saastopankkivarojen suhdetta valtiovelkaan
kasittelyn alaisissa maissa.
Vertaaminen lausuntoa siv. 75, etta valtion valiintulo saastopankkivarojen sijotuksessa johtaa saastoonpariijoita kohtaavaan veroon,
joka ei tapaa varallisia, selvitykseen siv. 85, joka koskee valtioavun
myontamista saastopankeille erinaisissa tapauksissa, olisi vaatinut tekijaa huomauttamaan sita relatiivista arvoa, mika nailla saastopankin
hoitoon eri puolilta vaikuttavilla asianhaaroilla on.' Tarkempi asian poh. timinen olisi antanut lisaa tukea sille kannalle, joka tekijalla asiassa on.
Luku V, omistettu saastopankkivarojen sijotukselle kansataloudelliselta kannalta katsoen, ei aiheuta muistutuksia siina esiintuotuja yleisia lauselmia vastaan.
Julkaistua tilastollista ainesta, joka tekijalle on maksanut koko
paljon tyota, ei kuitenkaan ole taydellisesti kaytetty. Lauselma (s. 103)
etta se ei vaadi selityksia, sisaltaa Uiallisuuden. Selitykset olisivat pikemmin"' olleet tarpeen vaatimat. Puutteeksi taytyy merkita sita etta
tekija on rajottunut ainoastaan prosentti-suhdelukiiihin. 'Verratakseen
toisiinsa naiden keskinaista arvoa, olisi ollut valttamaton antaa maatatty peruste absoluuttisesti arvioimaan niita maaria, joita prosenttiluvut
tarkottavat. Nyt ne saadaan vain osittain ja eri paikoista vaitoskirjaa.
Luku "VI, joka koskee Suomen saastopankkeja, on kovin niukka
katkelma, joka, jos sita pitaa yhtena vaitosHrjan oleellisena_ osana,
rikkoo vaikutuksen tasta. Sen sisallysta taytyy, niinkuin se nyt on
esitettyna, pitaa valaistuksena tai liitteena ilman varsinaista orgaanista
yhteytta kokonaisuuden kanssa.
Huolimatta tassa huomautetuista puutteista ja virheelUsyyksista,
on Maisteri Thesleffin teoksella monta ansiota. Ainetta, jolla, kuten
esipuheessa huomautetaan, voi olla olevien olojen aiheuttama viehatys
meilla, on kasitelty yhdenmukaisesti ja taydellisesti, seka perustuu kasittely luotettavalle pohjalle. Lukuunottamatta lukuja I ja V I , ovat
muut osat sopusointuisesti sovitetut esityksen mukaan ja sisallykseltaan
arvokkaita, erittain siina etta teldja miltei poikkeuksetta noudattaa ankaran kriitillista metoodia ja hyvaUa valikoimiskyvylla kasittelee tilastollista
ainesta seka johtopaatoksissaan osottaa arvostelukykya ja varovaisuutta.
Esitystapa on koruton. Tyyli on yleensa sujuva ja selva, mutta
hairitsee sita toisin paikoin (siv. 2 1 , 9 9 — J ^ - 109) hamaryys.
Jattamaila syrjaan pienia korrehtuurivirheita, huomautettakoon
etta muistutuksessa 2 siv. 6 viitataan sivuUe 196, pitaa olla siv. 96
siina mainitussa teoksessa, seka etta siv. 81, ensimainen kappale, prosenttiluku 3.15 on oleva 3.25.
'
'
"
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Sen tarkastuksen perustella, jonka olen esilla olevalle vaitoskirjalle omistanut, pidan sita tarkotustaan vastaavana ja saan sen vuoksi
puoltaa sen hyvaksymista.»

^lECOJA E R I ALOILCA.

T
A m e r i k a l a i s e t suurteurastamot.
Amerikassa on kaijanviljeHjoilla ja lihankuluttajilla yhteisena vastustajana suurteurastamot.
Edelliset karsivat tuotteitaan myydessaan hintojen polkemisesta, jalkimaiset kiskomisista ostaessaan lihaa. Syyna teurastamojen kaikki maaraavaan mahtavuuteen on se etta ne ovat liittyneet yhteen kartelliksi.
Teurastusliikkeen keskustoina on Chicago, Kansas City, Omaha, St. Louis,
St Joseph, Fort Worth, Sieux City ja St. Paul. Liikevaihdon' suuruuden kuvaamiseksi mainittakoon seuraavat luvut:
Armeur & Co
1225366 nautaa 3451892 sikaa 1496984 lammasta
Swift & Co
1578215 »
4079756 » 2334261
»
Morris-& Co"
^761179 '»
-1247343 734237
» •
National Packing Co 848884
»
3101425 »
736434
»
Sch-warzchild & Sulzberger
559200 »
623598 »
494626
»
Cudahy Packing Co 469226
»
1347675 »
364200' .»
Kun melkein kaikki teurastamotuotteitten vienti.on naiden kuuden liikkeen hallussa, voidaan Yhdysvaltain vientitHastolla valaista mainittujen yhtioitten kansainvaKsia kauppasuhteita. Vuonna 1904 vietiin
Yhdysvalloista
22132122 quarteria naudanlihan valmisteita. joiden rahaarvo oli 200033956 Sm.
51521502
»
sianlihan
»
»
»
» 558743330 »
7709442
J
margarinia
»
»
»
70397160
j
muita liha valmisteita sen lisaksi
62522390 »
yhteensa 891696836 >

Huomattavaa on, etta liildieet laitoksineen sijaitsevat kaukana kulutus-_
keskustoista. Samassa maarin kuin Ita teollisoitui, vetaytyi karjanhoito
lanteen ja niiden perassa teurastamot. Tama oli luonnollisesti vain
sen kautta mahdollista etta entisten valmistusmenetelmien sijaan otettiin kaytantoon teknillisesti taydellisempi jaad3rtysmenetelma. -Sen lisaksi oli viela etuna suurteurastamojen keskittamisesta karjanviljelysseutujen keskelle mahdoUisuus kehittaa taloudellinen tekniikka tayteen
suurenmoisuuteensa. Varsinkin saavutettiin suuria sakstoja sen kautta
etta elainkuletuksen sijalle tuli valmisteiden kuletus. Armeurilla on
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I36'.74, Swiftilla yK 5877, National Packing Co:lla yli 2197, Morrisilla yli. 1869 tarpeellisilla jaadytyslaitoksilla varustettua kuletusvaunua.
Teurastamoihin on liitetty kemiallisia tehtaita jatteitten talteenotta-'
miseksi ja kayttamiseksi, kuten lanta-, liima-, margariini-, stearini- ja
saippuatehtaita. Sen lisaksi on viela aputehtaina astia-, Idstu-, paperitehtaita j . n. e. Ja jotta kuletusvaunut tulisivat mahdoUisimman tarkasti kaytettya harjotetaan kaiken paatteeksi viela suurta teurastetun
siipikaijan, munien, maidon ja hedelmien kauppaa.
Mielta kiinnittavin on kuitenkin kysymys, missa maarin suurteurastamojen muodostama Beef Trust kykenee yksinvaltiaasti maaraamaan
tuotteittensa hianat. Toistaiseksi on tama trusti ainaldn toimenpiteittensa menestymisella todistanut, etta intensiivinen monopolistinen hintapolitiikka on mahdollista, ilman etta pienemmat paikallista tarvetta varten tyoskentelevat pienemmat teurastamot kykenevat tassa suhteessa
suurliikkeita hillitsemaan.
Sovittelulautakunnat yhteiskunnallisen r a u h a n edistajina. Saksalainen viikkolehti Soziale Praxis kirjottaa tasta seuraavaa:
Kuinka suuri tama voima on,' kay ilmi Miinchenin elinkeinotuomioistuimen kertomuksesta toiminnastaan so-vittelulautakuntana
vuonna 1906. Se -kaikuu kuin yhteiskuimallisen rauhan voittolaulu
ja ansaitsee mita suurinta. huomiota niissa piireissa, jotka viela ovat
tariffisopimuksien suhteen epailevalla kannalla. Vuonna 1906 on mainitun sovittelulautakunnan toiminta ollut tavattoman laaja. Sen sijaan
kuin vuosina 1896—^1901 sovittelulautakuntaan ainoastaan kaksi kertaa
'vuodessa keskimaarin turvauduttiin, lisaantyi vuodesta 1902 alkaen
varsin tuntuvasti sen kayttaminen, ollen tallaisten tapausten luku jo.
.1904 31, 1905 49 ja 1906 95. Taman lisaksi tulee suuri joukko
tapauksia, joissa esimiehet ovat toimineet aikasemmin paatettyjen tariffien nojalla riidan ratkaisijoina tariffilautakunnissa. Ylla mainituista'
95 tapauksesta sai 77 tariffisitoumuksen tai sopimuksen kautta ja 3 riidanratkaisun kautta, joihin kumpikin puoH alistui, .tyydyttavan paatoksen; 15 muuten kauttaaltaan alaarvoisissa tapauksissa ei sovittelujen
kautta paasty mihinkaan tuloksiin tyonantajien vastarinnan -vuoksi.
Yleensa taytyy kuitenkin myontaa etta tariffisitoumisHike juurtuu
yha syvemmalle seka tyomiesten etta tyonantajain, varsinkin tyoantaja-liittojen, puolella. Aina enemman paasee valtaan kasitys ettakohtuullinen rauha tyonantajain ja tyonottajain valilla on ensimmaisena ehtona
jokaisen elinkeinon ja tyovaeston menestymiselle, ja etta tama rauha
on ainoastaan siten saavutettavissa, etta molemmat asettuvat tasaarvoisuuden kannalle tyosopimusta tehtaessa.
Onko s u u r e m m i l l a v a i k o p i e n e m m i l l a qmaisuuks i l l a suurempi enentymistendenssi? Vastaus tahan kysymyk-
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seen on saatavissa preussilaisesta verotilastosta. Sen mukaan teki taydennysveron-maksajien luku:
enennys "/o
omaisuus Saksan markoissa ^895
1905
900— 3000
869908_ 97.7108
12,3
3000— 6000
161657" 221992
37,0
6000— 9500
52166
76073
46,1
9500— 30500
44741
68649
53>3
30500^100000 8740
14284
63,7
100000—
2848
80,3
1579
Mita suurempi omaisuus, sita helpompi on siis nousu lahinna
korkeampaan varallisuusluokkaan, sita suurempi on enentymistendenssi.
Aina useammat ihmiset saavuttavat suuiempia omaisuuksia, niiden luku kuitenkin — ja varmasti kaikkina aikoina — haviavan vahaisena vaeston koko lukuun verrattuna.
E t u k a u p u n k i e n k u n n a l l i n e n suhde s u u r k a u p u n k e i Saksalainen viikkolehti Soziale Praxis kirjottaa tasta seuraavaa:
Kunnallis-poliittiset ongelmat astuvat nykyaan riiman sosiaalisten
kysymysten kanssa yha enemman etualalle taloustieteellisessa keskustelussa. Vaikeimpia ja samalla tarkeimpia ja mieltakiinnittavimpia
naista ongelmista on n. .s. ykskunta-kysymys (Eingemaindungsfrage), kysymys onko kesldtys vaiko desentralisatio sopivampi niiden
tavattomien vaestokokoomusten kunnallisessa hallinnossa, jotka nykyisiin jattilaiskaupunkeihin ovat muodostuneet. Kun katselemme seUaisten
suurkaupunkien kuin Hampurin, Leipzigin ja Miinchenin valtavaa kehitysta siita hetkesta alkaen jolloin, ne sulivat etukaupunHensa kanssa
poliittiseksikin kokonaisuudeksi, niin luulisi etta tama kysymys on
jo aikoja ratkaistu. Valittettavasti opettavat ne tuhannet vaikeudet,
jotka ovat estaneet Berlinin sulamisen yhdeksi kuimaksi, kuitenkin aivan 'toista.
Askettain on tri Dierschke julaissut tutldmuksen, joka paaasiallisesti kasittelee Berlinilaisia oloja ja joka koettaa antaa tieteellisen perustan sille vastustukselle, joka tahan asti on kunnallisen keskittymisen
Berlinissa estanyt. Tekijan mielesta on maalaiskunta-jarjestelma osottautunut laitokseksi, joka pystyy vaikeissakin oloissa tyydyttamaan ajan
vaatimuksia. Maalaiskuntasaannossa on usein vallalla uudenaikasempi
henki kuin kaupunkisaannossa. Erittainkin tekee nopeamman tyoskentelyn mahdolliseksi se seikka, etta kunnan esimies on samalla kuntakokouksen puheenjohtaja, niin ettei joka kerta tarvita .kahden viraston,
maistraatin ja valtuuston paatosta. Tri Dierschken tutkimuksen lopputulos on, ettei ole luotava mitaan Suur-Berlinikuntaa, vaan kunnallisten olojen ihanteena on pidettava liittokuntaa, jattamaila vaikutukseensa yksityiset kunnat, kuten Saksan valtakunnankin kokonaisuus
perustuu liittovaltakuntaan eika keskitettyyn valtiolliseen ykseyteen.
hin.
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Hyvin valittu varasto koti- ja ulkomaan parhaimpia kankaita, sopivia kaikenmallisiksi Herrain puvuiksi ja paallystakeiksi. Tyd aistikas. Hinnat kohtuulliset. Suoritus nopea. Huom.l Vanhoja vaatteita laitetaan ja puhdistetaan.
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Kaikkiin

X

Kirjastoihin

hankittavas

Eliel Aspelin-Haapkyld, Suomalaisen teatterin historia I.

Esihistoria j a perustaminen.

Hinta 4: 50.

G. Z. Yrjd-Koskitten, Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoi-

X

tuksia. Ensimainen osa v. 1851 —62 kokonaan valmis.
Hinta nid. 5:25 ja sid. 6:50. I I osa. I ja 2 vihko a 1:75.

X

y. y. Rousseau, Emile eli kasvatuksesta. Ran.skankielesta
suomentanut seka johdannolla ja selityksilla varustanut J a l m a r i H a h l . Hinta nid. 8:-—, sid. lo: 50.
Kuuluu sarjaan Filosoofinen kirjasto I I I .
Rudolf

X
X

Eucken, Suurten ajattelijain

elamankatsomukset.

Ihmiskunnan elaman prohleemin kehityshistoria Platonista nykyaikaan asti. Suomentanut K a a r l o
F o r s m a n . Hinta nid. 10:—. sid. 12:—. Kuuluu
sarjaan Filosoofinen kirjasto I V ,

SUOMALAISEN

KIRJALLISUUDEN

SEURA.

xxxxxxxxxxxxx:

I] ilsit f
Kokkolassa ja Kalajoella
Paakonttoori Ykspihlajassa.
Suosittelevat:
HOyrylaivoja, HSyrykoneita,
Saha- ja myllylaitoksia,
Paloruiskuja, Kassataappeja,
Lammityslaitoksia, Kirkonkelloj a,
Kauppavaluteoksia y. m.
mita liyvin jarjestettyyn Konepajaliikkeeseen ttiuluu.
Hintaluetteloita ja kustannusehdoituksia pyydettaessa.

lite!
Ykspihlaja.
Sahkoohje: Weljekset.

f i

Suomen
Kiiysitehdas.
Kokkola.
tarjoo l:si palkinnon saaneita hyvaksi
tunnettuja teoksiaan
Trosseja, hampusta, Kookoksesta ja
manillaata.
Koysia ja rihmoja kaikesta laadusta.
Hintaluetteloita pyydettaessa.

Suomen lijysiiilas.
Kokkola.
Sahkoohje: Koysi.

I1<

tail I

Im

Rahainperimis- & Kiinteimisvalitystoimisto.
Helsinki,

Puhelin 139

Lansiranta 4.

Avoinna 10—2 j a 5—7.

Suomaiainen ensiluokan

PARTURILIIKE
6 HeikinkatU 6,
Hyvii ja nopea tyo.

Telef.

1886,

Kaydaan myos yksit. asunnoissa ja hotelleissa.
Kunnioittaen 0 .

Luntinen.

$uomen Puuseppain Rauppa- ja
Cehiias: eriUinkahi 54.

Puhelin 4841.

Uaraslossa kaiKsnlaahiisia hyvin lehlyja huonekaluja.
•Ualmisfaa kaikUia rakennuspuusepanalaan kuuluvia loila seka yhsityisia huonekaluja ella kokomaisia huonejisfojen-, konllorien-, niyymalain-, kirkkojen- y. m. '$i$usfuk$ia.

^^is^iH^

Pyytakaa .ku$tannu$arviola ja ehiiohispiirushiksia!

fl^kli, Lallukka ja Eiiinpp.
Omistaja J n h o L a l l u k k a . '

T u k k u k a u p p a
•crss<r^s:?5(crv«6^(r^ Viipurissa.
'

K^^)KiK^&i^]K^

Suosittaa muiden tavaroittensa muassa
Todellisesti h y v R a

Huom.! Meidan paketit ovat taysipainolsia

Teeta

"O"in=• = I E I jota saadaan kaikissa liyvin - varustetuissa
1 tO
Jokainen kaare on varustettu kauppapuodeissa.
-tassa olevalla leimalla ja tavaraTilaukset toimitetaan nopeasti ja varmerknia seka sisaltaa tutkimus- masti.
todistuksen.
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s

Helsinki,

i j

o h t o l i o n t t o r i ,
Tampere,

TupIcu,

Viipuri.

Vesi-, kanavoimis-, hoyry- ja lammitysjohtoliike. Messinkivalimo j a konetehdas. E r i k o i s a l a : kaikenlaisia vesi"
jolitoja ja vedennostokoneita kaupunkeihin seka maaseuduille.
Porauskaivoja, lammitys- jahoyryjolitoja, ilmanvaihtolaitoksia, pumppu-, klosetti- seka. kylpylaitoksia y. m. Suurin.
alituinen varasto kaikenlaatuisia putkia, putkenosia. Hanoja, venttiileja, pumppnja y. m.
Hyvin tehtyja Talous-ja Keittoastioita
myy V . W . H O L M B E R G ' i n

Lakki-, Vaski- ja Levyteos-Tehdas
Helsingissa, Ludvikink. 5.
Tel. 2121.
Myy, tekee rakennuspeltitoita.

Arvoisalle YleisoUe ilmoitetaan etta |on avattu parturiliike
Mikonkadun

varrella

n:o 7 toiminimella

Uusi ParturinliikGy
jossa otetaan kaikkia parturin ammattiin kuuluvia toita vastaan>
Tyo iiyva. Siisti kasittely. Puhtaus taataan.
Kunnioituksella U u s i P a r t n r i n l i i k e , Mikonkatu .7.Huom.! Juomarahoja ei oteta vastaan.

J. j^eikink. 5,
115e]}])'in !ta3taliliiHc
2:nen kerros.
)?uheUn 14 70.

CalYJkauUa varlen runsas valikoima kauniiia j a hienoja kotimaisia
ja €nglanlilaisia puku- j a paallyslakkikankaila,
Kuoldlincn

Va{mi$ttt$.

AmcrlKHalaiset

mallit.

jVlyylavaria suumuoiisia herrain sadaviiitoja (Capes ^avelock) vedenpitavasta

kankaasta.

Palovakuutus-Osakeyhtio

Tapaturma-Vakuutus - Osakeyhtio

F E N N I A

P A T R I A

Helsingissa.

Helsingissa.

P. SIDORdW
Suomaiainen Kaiustol{auppa Osaiceyhtio,
Helsinki, Aleksanterinkatu

Nio 7.

Maanviljetyskoneita, Meijerikoneita, Myllykoneita,
Sahakoneita, Siemenia j a Lannoitusaineita.

VAKUUTUSOSAKEYHTIO

E

V

A

H E L S I N G I S S A
- myontaa

HENKIVAKUUTUKSIA, KANSANVAKUUTUKSIA,

ELINKORKOVAKUUTUKSIA^
SIA

ia

MYOTAJAISVAKUUTUK-

JALKEENEL0K0RK0-(ELAKE-)VAKUUTUKSIA

mita edullisimmilia ehdoilla.
Yhtio on toimintansa

aikana suorittanut kuolintapauk-

«ista yli 1 2 m i l j . m a r k k a a j a voitto-osuuksina vakuutetuille noin 2 \. m a r k k a a .

Til TATllllT ^^P^**'" Piirustustarpeiden kauppa.
111- I f lllli
Konttoorl ja Toimistotarpeita.
Helsinki, Pohj. Esplanaadinkatu 43. Puhelin 2450.

WaarQ^aiinnnifl-

r i d C l l Cl,IS.aUp{JUJCl.
Priima tavarat!

Albertinkatu 13, Puhelin
Neitsypolku 12, Puhelin
~

2827.
4755.

Halvat Hinnat!

Albion Lamppumakasiini
Helsinki.
raa,

VICTOR RYDMAN.

Turku.

Suurin erilcoisliike L a m p p U j a , P o s l i i n i - j a L a s i t a T a Lastenvannnja.

=

—

M Y Y T U K U T T A I N :

KOTELOJA,

PUSSEJA,

TUSTARPEITA,
KENLAISTA

MUUTA

Helsingin
H.
Helsinki,

KIRJE-

JA

KAAREPAPERIA

=

—

KIRJOIJAKAIK^K^K^)K^

PAPERIA.

M i H e t o i m i s t o
W.

t.ir.IITS

M i k o n k a t u N:o 3 ( P o h j o l a n talo).

Puhelin

4493.

Toimii raliainperimis-, asioimis-, patentti- j a liikeasioita sek&
laina- ja kiinteimistovalityksia ynna asianajotoimituksia kaikissa
maamme oikeuksissa ja virastoissa.

G. W. SOHLBERG'in
L a k k k Pelti- j a Vaskiteosten-Teliflas
M e t s a s t a j a n k . 4, H e l s i n k i . » » * Telefooni
Valmiina suuri varasto: Meijeriastioita,
ja Kantoklosettia y. m. Valmistaa tilattaessa:
ammattiin kuuluvia toita.
Hintaluetteloja vapaasti pyynnosta.

80 ja 3370.

Vesiamparid, Kylpyammeita,
lima'
kaikkia Lakki-, Pelti- ja Vaskisepan-

Suomen TeoUisuudenliarjoittajain
KesEnainen Palovakuutusyhtia
Helsinki, Aleksanterink. 36

Konttoriaika 10-3, f Tel. j».;»If?? S U i . Sahkoosoite: „ASS

URANS".

•

Naisten ja Herrain R a a t a l i n l i i k e ^
O l x i c d e F^a-f i s
Omistaja V . Sutinen.
s u o s i t e l l a a n
Puh. 4387.

u u t u u l c s i n e e n .

M i k o n k a t u 7, H e l s i n k i , .

Puh. 4 3 8 7 /

Juho Wirtasella
I . Heikinkatu 3

Tilaukset ja korjaustyot suoritetaan hyvin.
dSAKEYHTIC)

AGROS
HELSINKI

RflutasiinkyU,
PotiojDt sankypelttijii.:
Lastenyaunuja &
V Ompeiukoneita

K. k BIRAKMEH
:

HEUSINGISSA.

»

M I K O N K A T U 11

HAARAOSASTO

PIETARISSA

Suurin tukkukauppa kaikenlaatuisia
Vakirehuja, •Viljalajia:;-Heinan--ja-Juuri
kasvien siemenia, ApuTaiiiioitusaineiEa
Maanviljelys- ja Meijerikaluja, Hoyry
koneita, Iloyrypannuja ja Mootoreja
Tyokoneita j a Tyokaluja, Konehihnoja
ja Koneoljya y. m.

Huom.! Paras ostopaikka Jalleenmj^yjille ja Maanviljelysseuroille y. m.
Seuroille.
Erityishintaluetteloja pyydettaessa.
Sahko-osote A G R O S . 5 J e l . I2j[2 j a 2 P 4 S .

Frans A. Bergldf

K : I V B i v v B I « nr A l v i
Helsinki,

Lapinlahdenkatu

Asunto N u o r a n p u n o j a n k a t u

o

8.
15.

Valmistaa huolellisesti, halvasti ja nopeasti kaikkia hautapatsaiden alaan kuuluvia teoksia.
Huom.l Parhaista kivilajeista.

G.V. Nyberg
Helsinki, Yrjonkatu 3 2
=

Puhelin 5 3 61

=

LA
Aleksanterink. 44.

Valmistaa rakennuspiirustuksia.
Valvoo ja johtaa kaikenlaatuista
rakennustyota.
Q Valmistaa piirustuksia huonekaluihin,
konttooribuoneustoi^
liin y. m. o. o o o o o o o o o
q

PalovakuutusOsakeyhtio

o

o

o

o

o

o

q

m

Osakepaaoma 5
miljoonaa Smk.

H E L S D f K I . Ifopein korvaus! E d u l l i s i m m a t ehdot!

TapaturmavakuutusOsakeyhtio
- Telefooni
40 70

I

1
LllJlli

SUOMEN • TEOLLISUUSKAUPPA -Helsinki, Aleksanterink. 19, myy
Huonekaluja, huonelcalukankaita, oviuutimia,' iklcunaverhokankaita, lattiamattoja,
Vaatekanlcaita, villa- ja pumpuli-leninkikankaita, pellavakankaita,
Kipsisia rinta- ja seinakuvia seka patsaita: Snellman, Lonnrot,
Runeberg, Topelius, Takasen Rebecka, y. m. y. m.

HELSIIIN PHDSEFPlTEHMSIISAKEMTIO HelsiHssa
Lastenkotok, 5.

Puhelin 13 53.

Sahkoosoite: P u u s e p p a . .

• Valmistaa;
HUONEKALUJA,
KONTTOBIN-,
lOEKKOJEfv-,
PUOTIEN- y. m.
SISUSTUKSIA.
Ikkunolta, Ovia, Parkettilattioita
seka kaikkia puu- ja nlkkari—
alalle kuuluvia toita.

J. TirkkoneD
T a m p e r e « « Pemt. i
PiliBliiae

CD

T—(

CD
cd

cd

Kangasosasto 906.
Lankaosasto 234.

Talviostoksianne ajatellessanne muistakaa pyytaa_

&3
CD

'

Toiminimi

J. Tirkkosen
4-^

•r—I

Kuvitettua Hintaluetteloa
liikkeessa loytyvista

CD

o ^
D

KangasHUOM.!
•

ja

Tavaralaaduista.

Kangaskauppa-alalla maamme' ajanmukaisimmin jarjestetty
vahittaisliike.

^

C/Dg

o
• r — to

G.Wiitanen * Raataliliike
* * % Hallituskatu 15 «• * * Puhelin 391 * * *
Ranskalaisia, Englantilaisia ja Skottlantilaisia kankaita. » Tilaukset toimitetaan suurimmalla huolella. « Kohtuulliset hinnat. *
Suuri valikoima Englantilaisia Lawntennis-kankaita varastossa.

Hietalahden Osakeyhtion
Hoyrysaha ja puuseppa-tehdas
Helsinki
valmistaa kaikkea rakennusalaan kunluvaa p u u s e p a n t y o t a ,
tammipaFkettia. kouluhuonekaluja, voiraistelutelineita. Veistonopettaja T. Jiirvelaisen keksimia veislokapineita ja malleja.
i-r Myy kaikenlaatuista hoylattyii ja hoylaamatonta piratavaraa. £^

cd

cd
cd
• I—(

p i- s
(—\

-r—i

^

C/D cd
*l

—M

D

o

p. G. R E T T I G & 0:o
suosittaa erittain pidettyja sikareitaan kuten;

Antarctic

Ideal

Iris

_ •_

Elnmndo

Kerti

samoin myos seuraavia papyrosseja:
Lyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Klnbli

Ijyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

KlulbT)

Lyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

A r v i k a

a u r a

amerikkalaista mallia on osoittautunut
muita tahan asti Suomessa kaytettyja
tavallisia auroja paremmaksi sen ominaisuutensa vuoksi, etta se s a r k e e j a
kaantaa maan erittain hyvin seka
kuohkeuttaa
pellon pinnan, niin
etta ilma j a kosteus paasee maahan, j'-ka seikka suuresti helpoittaa aestiimista. Nurmen kynnossa leikkaa kuorimavannas ruohon kokonaan juurineen j a kaantaa sen
vaon pohjaan, jonne viilu sen peittaa taydellisesti, niin etta se pian matanee, havittaen siten rikkaruohon y. m. siemenet. Tavalliset vanhat aurat kaantavat, huten on
tunnettu,. viilnn syrjalleen pitkiin koviin harjoihin, joilten valisla -rikkaruoho pistaa
esiin, sitoen maata aestettaessa j a antaen rikkaruohon siemenille y. m. tilaisuutta
ilaraiseen j a kasvamiseen.
Kun taman lisaksi -Arvika aurat viela ovat melkoisesti amerikkalaisia halvemmat emme epaile suositella herroille maanviljelijoille Arvika auroja erinomaisina tyokaluina. — Selityksia ja hintailmoituksia annamme pyydettaessa

Osakeyhtio V i c t o r F o r s e l i u s , T n r u s s a .

Helsinki.
'. U u s i e n

Telef. 2303.

k i p j a i n o s a s t o , Aleksanterink. 17.

koti- j a ulkomaista kirjallisuutta. Kurssikirjoja.

Kaikkea uudempaa-

Paperikauppa.

V a n l i o j e n I c i r j a i n o s a s t o , Hakasalmenk. 2.
BUOM.l
Suokeaa
matlealuketnisfa.
Paras ostopaikka

kirjastoille.

. •

300,000 uidetta.

WW

Huomattavaa
kirjallisuutta
yhteisknntatieteiden

Sosialidemokratian vuosisata.
_ > » _ _ _ i ^ _ _ a ^ ^ _ ^ _ _ i _ i _ _ a i _ i a i

Yleisen

Valtiotiedon

alalia

Suomeksi toim. V. Volonmaa.

1 ostt sisiiltaa 516 sivua j a 245
kuvaa. HintaS;5op.,koruk. 11:50.

OpaS. Toimittannt tohtori Aug. HjeltToinen uudist. painos. 400 sivua
laaja. Hinta 4: 25 p., sid. 5: 25.

Suomen talousmaantieto.

Kirjoittanut tri Vaind Vallin.

__i»>__>_ia_____aa>___>^_____i>

222 suurta sivua. Kartoilla valaistu.
Hinta 2 mk. 75 p., sid. 3 mk. 50 p.

Liike-elaman

Kirjoittanut Andrew Carnegie. .

SUUrvalta,

Englanninkielesta lyhennellen suomennettu. Hinta 3 mk. 50 p.
Esitelma, jonka liikeapulaisten yhdistyksen ^
kokouksessa _ on pitanyt kauppaopistonjohtaja K y o s t t J a r v i n e n . Hmta 75 p;ia

>__aaia__>_iMia.a>_-___>>>>>>_______>

Liikeapnlaiskysymys ja yhteiskunnallinen lainsaSdanto
'

Kunnallisesta aanioikeudesta.

Kirjoittanut ylitireht66ri J . K . P a a s i k i v i .
Hinta 35 pennia.

Tilattoman maalaisvaeston ja pienYiljelijain aseman korjaamisesta.

Kirjoittanut J o n a s C a s t r e n ,
^ markka.

F.rinomaisen iarkeiiii kirjoituksia oman maamme yhteiskminalUstaloudellisista
oloista sisaltiHiUt seuraavat suurteokset:

OMA MAA.

Tietokirja Suomen kodeille. vshintain ss vihkoa a I markka.

1. V . Snellmanin Valitut teokset. s osaa.

Hinta korukansissa 53 markkaa.

Werner Soflerstrom Osakeyhtio Porvoossa.
0*-y. Kauppakipjapaino
flkksanferinR, at - Relsinki - Puhelin eea
Suorittaa kaiKKea Hirjapainoaiaan
c s i fa?i ttualuvaa tyota c « cs^i

YHTEISKUNTATALOUPELLINEN
AIKAKAUSKIRJA ia>a>s:,^>^tsD,i:,>a^
tarjotaan taten tilattavaksi vuodeksi 1907.
Ohjelmana on aikakauskirjalla yleistajuisessa muodossa kasitella yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksia ja seurata niiden
kehitysta ja kehityksen tuloksia koti- ja ulkomailla.
Julkaisemalla seka alkuperaisia kirjotuksia etta selontekoja.
yhteiskuntataloudellisten kysymysten kasittelysta ulkomaisessa kirjallisuudessa, katsauksia ilmioihin nykyisessa yhteiskunta- ja talouselamassa ja arvosteluja huomattavammasta yhteiskuntataloudellisesta
kirjallisuudesta pyrkii aikakauskirja tata tarkoitusperaansa toteuttamaan.
Yhteiskunnan eri harrastusryhmien edustajille on aikakauskirja
tarjoava tilaisuuden asialliselle mielipiteiden vaihdolle ja toivoo
siten olevansa tervetulleena yhdyssiteena kaikille yhteiskunnallisen ja taloudellisen elamamme kehitysta seuraaville ja silla alalia
toimiville kansalaisille.
Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: O. A
Autere, Th. Becker, Einar Book, Leo Ehmrooth, Rafael
Erich, Hannes Gebhard, Onni Hallsten, L . Harmajji, Aug,
Hjelt, Tekla Hultin, Santeri Ingman, Yrj6 Jahnsson, Kyosti
jarvinen, G. Jamefelt, I . V. Kaitila, F . Osk. Lilius, V. Malinen, Ernst Nevanlinna, J. K. Paasikivi, E . G. Palmen,
Heikki Renvall, Hugo Rautapaa, Matti Seppala, Otto
Stenroth, Onni Talas, N. R. af Ursin, K. Willgren y. m.
Aikakauskirjaa, joka ilmestyy noin 50-sivun suuruisena vihkona joka toinen kuukausi, voidaan tilata kaikista kirjakaupoista
ja postikonttoreista seka asiamiehilta ja suoraan toimitukselta
(osote: Huvilakatu 2), Helsingissa sita paitsi O. W . Laurent
ja K:nin sanomalehti-myymalasta Pasaasissa. Tilaushinta on 5
markkaa vuosikerfSlta, postimaksut ja lahetyskustannukset siihen
luettuina. Asiamiehille, joiksi toivotaan rupeavan henkiloita ympari
maata ja kaikista kansan kerroksista, annetaan joka kuudes vuosikerta ilmaiseksi.

J . H. Vennola
Paatoimittaja.

J . Forsman.

Osk. Groundstroem
Toimitussihteeri.

Martti Kovero.

